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Tentoonstellingen

Natuurhistorisch Museum

Rotterdam

Vaste tentoonstellingen;

De Nederlandse vogels en de

Nederlandse zoogdieren.

Voor de bezoekers van de Diergaarde

Blij dorp gratis te bezichtigen gedurende het

gehele jaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Noordbrabants Natuurmuseum

Kloosterstraat 26, 5038 VP Tilburg,

telefoon 013 - 423 228.

Permanente expositie;

Zoogdieren in Nederland.

Wisselexpositie:

Brabant's bodem.

Fries Natuurhistorisch Museum

Heerestraat 13-15, 8911 LC Leeuwarden,
telefoon 05100 - 29085.

Van 27 april tot 15 oktober 1982:

Natuur in de stad.

Deze expositie toont aan dat er in de stad

nog genoeg is te beleven op natuurgebied,

als men er oog voor heeft.

Bij iedere tentoonstelling zijn vragenlijsten

en handleidingen beschikbaar, waar het

onderwijs druk gebruik van maakt.

Artis - Amsterdam

Telefoon 020-231 836

20 maart t/m 13 juni 1982:

Aquariumfoto ’s

van A. van den Nieuwenhuizen.

19 juni t/m 12 september 1982:

’Mijn aquarium en Zeewater-

aquarium en terrarium
’

Originele Verkade-plaatjes uit dealbums

18 september t/m 31 december 1982:

Onderwa terfo tografie

Nederlands Jachtmuseum

Kasteel de Doorwerth

Heen en weer — dierentrek

De Muskusrat (tot eind april)

Natuurhistorisch Museum

Nijmegen

Gerard Noodtstraat 21

26 februaritot 29 april 1982.

Camouflage

Zeeuws Biologisch Museum

Kasteel Westhove, Domburg

tot 30 april 1982.

Ganzen in de ZeeuwseDelta

(per adres Diergaarde Blijdorp,

Van Aersenlaan 49,

telefoon 010 - 654 333, toestel 12).

Tot 19 april Wisseltentoonstelling:

Weekdieren... een klasse apart.



Natuurmuseum Groningen

St. Walburgstraat 9
- 9712 HX Groningen

Telefoon 050
- 134737 en 137 078

20 maart t/m 23 mei 1982;

’'Metamorfose: Goethe’s kijk op

de natuur’

een expositie over de natuurbenadering van

Goethe.

Deze wetenschapper - kunstenaar wijst ons

op de eenheid in de vormenrijkdom van de

natuur.

20 maart t/m 23 mei 1982:

Olieverven van de bioloog-kun-

stenaar Ben Huisman,

van de bioloog - kunstenaar Ben Huisman,

uit wiens werk verwantschap met Goethe

blijkt.

(voorlopige aankondigingen)

juni t/maugustus 1982:
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Waterland, vogelland’

een fototentoonstelling over de rijkdom van

ons waterland aanvogels.

juni t/m augustus 1982:

’Wadden, duinen, delta’

een tentoonstelling over het belang van het

behoud van deze gebieden.

Beide laatste tentoonstellingen passen in het

kader van het landelijke thema:

’Holland, land uit water’.

Openingstijdenen prijzen:

zondagvan 14.00 - 17.00 uur; maandagvan 13.00
-

17.00 uur; dinsdagt/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur.

volwassenen ƒ 0,50; kinderen t/m 12 jaarƒ 0,25;
met museumjaarkaartgratis.

Groepsbezoek:
Mits u van te voren een telefonische afspraak met

ons hebt gemaakt, betaalt u ƒ 0,25 per groepslid.
Maar dan moet uw groep wel uit 10 personen of

meer bestaan. Het onderwijs uit de gemeente Gro-

ningenheeft gratis toegang!
In bijzondere omstandigheden kan voor groepen,

in overleg van de openingstijden worden afgewe-

ken.

Voorlichtingscentrum van de

Rijksuniversiteit Groningen

Harmoniegebouw

16 maart tot 16mei 1982

Goethe:

Wetenschapper - kunstenaar

geopend; dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot

17.00 uur.

Otto Pfeiffer Huis,

Amsterdam

Nassaukade 111

telefoon020-843 911

10 mei tot en met 31 juli 1982:

Schilderijen van de natuurschilder

Otto Pfeiffer

Elke dag geopend van 11.00 tot 16.00uur, behalve

maandag.

Andere tijden alleen volgens afspraak.

(daarna vanaf I oktober tot en met 31 juli
1983 te Mulhouse.

Milieu Educatie Centrum

Genneperweg 145, Eindhoven

tot 30 april 1982.

Energie

Missiemuseum, Steyl

tot 1 juni 1982.

Buideldieren...

buitengewoon bevallen

Antwerpse Dierentuin

Koningin Astridplein 24, 2000 Antwerpen

mei 1982

Walvissen en hun bescherming


