
 

Met de PV-bus naar 
 

Lady Gaga,  
 

Dinsdag 7 oktober, Keulen 
 

Dinsdag 7 oktober organiseert de Personeelsvereniging van VWS een busreis naar het concert van 

Lady Gaga in de Lanxess Arena in Keulen. We vertrekken tijdig uit den Haag zodat je ook nog wat tijd 

kunt besteden in Keulen zelf, de exacte vertrektijd volgt nog. De Lanxess arena opent haar deuren 

om 17.30 uur en het concert begint om 19.30 uur. Na afloop rijdt de bus meteen weer terug naar Den 

Haag. Kosten voor leden en introducés bedragen € 75,- p.p. Niet leden betalen € 135,- p.p. (dit is 

busreis met entreeticket). 

 

Haar Artpop Balltour (4
e
 tour) volgt op haar Amerikaanse tournee. Met maar liefst zeven uitverkochte 

concerten in de Roseland Ballroom (New York) vestigde zij een nieuw record met de meeste aantal 

shows in deze concertzaal. Haar vorige tour, the Monster Ball tour, duurde anderhalf jaar en heeft 

meer dan twee-en-een-half miljoen bezoekers getrokken op tweehonderd data. De 28 jarige zangeres 

treedt al sinds haar 13
e
 op en ziet zichzelf als een levend kunstwerk. Haar artistieke kledingstijl is 

volgens haar een eerbetoon aan de kunstenaar Andy Warhol. Door haar extravagante look wordt ze 

wel eens vergeleken met new wave-acts uit de jaren 80. Haar naam heeft ze ontleent aan het 

nummer Radio Gaga van Queen. 

Voordat ze zelf bekend werd schreef ze al nummers voor onder meer The Pussycat Dolls en Britney 

Spears. Met nummers als Just Dance, Poker Face, Bad Romance, Paparazzi en Born this way ging 

het razendsnel met haar carrière .De huidige tour is tevens een promotie van haar nieuwe album 

Artpop, dit woord staat ook op haar rechterarm getatoeërd. Wil je een voorproefje: 

http://www.youtube.com/watch?v=PNu_-deVemE&list=PLf5BnbCRqFj78u26Z1mAcMxpUcfANDIvm 

 

Inschrijven gaat als volgt: 

Je kunt de onderstaande strook opsturen/mailen bij Paul Schulpen (p.schulpen@minvws.nl) , 

coördinator PV, kamer 16 010, postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. De betaling moet per giro 

geschieden: gironummer 63.66.92 t.n.v. Personeelsvereniging VWS te Den Haag. Je kunt je opgeven 

tot en met vrijdag 29 augustus 2014. Aanmeldingen worden op volgorde van de betaling verwerkt 

en VOL = VOL!! 

-----------------------------------------------  

 
Ja, ik (wij) ga(an) mee naar Lady Gaga 7/10 

 

Naam (incl voorletters)*………………………………………………………………….     m/v  

 

Naam introducé: (incl voorletters)*……………………………………………………..     m/v 

 

Kamernummer/adres………………………………………………. 

 

Tel:……………………………………………………………………. 

 

Email:…………………………………………………………………. 

      z.o.z.   

 

http://www.youtube.com/watch?v=PNu_-deVemE&list=PLf5BnbCRqFj78u26Z1mAcMxpUcfANDIvm
mailto:p.schulpen@minvws.nl


 

 

 
 
 

Onder deskundige begeleiding naar Den Haag  
 

sculptuur 2014 
 

dinsdag 8 juli/ donderdag 10 juli 

dinsdag 22 juli/donderdag 24 juli 

dinsdag 26 augustus/ donderdag 28 augustus 

 

Inmiddels is het vaste VWS-traditie, de rondleidingen die de Personeelsvereniging jaarlijks organiseert 

bij de beeldententoonstelling Den Haag sculptuur op het Lange Voorhout. Dit jaar kun je onder 

begeleiding van een deskundige gids weer mee. Net als vorig jaar kunnen OCW’ers zich ook 

aanmelden. Dit jaar zijn er extra rondleidingen omdat de groepsgrootte tot 15 personen teruggebracht 

is. Dit jaar staat de beeldententoonstelling in het teken van de 

hedendaagse beeldhouwkunst uit Frankrijk. 

 

 

Na de succesvolle tentoonstellingen Russia XXI, Den Haag onder de Hemel en The Rainbow Nation 

met respectievelijk Russische, Chinese en Zuid-Afrikaanse beeldhouwkunst, presenteert Den Haag 

de komende zomer Grandeur – Franse beeldhouwkunst van Laurens tot heden. Op het Lange 

Voorhout in hartje Den Haag zijn tijdens Grandeur een tiental monumentale, verrassende en 

spectaculaire beelden te zien van jongere, getalenteerde Franse kunstenaars. Er staan onder meer 

werken van Nicolas Alquin (1958), Lilian Bourgeat (1970), Baptiste Debombourg (1978) en Adel 

Abdessemed (1971). 

 

Voor wie nog meer w il zien van de Franse beeldhouwkunst: tegelijkertijd met de tentoonstelling op 

het Lange Voorhout toont museum Beelden aan Zee het verlengde van Grandeur. In het museum is 

onder meer een retrospectief van Henri Laurens te zien. 

 

 

  

De kosten bedragen € 1,- voor leden en € 2,50 voor niet leden/introducés. Inschrijven/aanmelden kan 

tot twee dagen van te voren bij Paul Schulpen, coördinator PV, kamer B 16 010, email: 

p.schulpen@minvws.nl. tel 0636157971. Vol = Vol. Op alle dagen start de rondleiding om 12.00 uur 

bij de Kloosterkerk op de hoek Lange Voorhout/Parkweg. 

 

z.o.z. 
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