
Deze twee bijzondere locaties, gelegen in de duinen 
van Scheveningen, gaan komende decembermaand een 

nog intensievere samenwerking aan om u, uw relaties 
en/of uw medewerkers een onvergetelijke (kerst en 

nieuwjaars) bijeenkomst te laten ervaren.
Speciaal voor alle (eindejaars)bijeenkomsten hebben 

wij een aantal mooie arrangementen samengesteld. De 
avond vindt plaats in Museum Beelden aan Zee, tussen 

de prachtige expositie van Tirzo Marta. De culinaire 
invulling en service ligt in handen van de chefkok, 

de gastheren & -dames van Paviljoen de Witte. 

Arrangementen

Borrelarrangement, 2 uur inclusief
- Glas prosecco
- Tafelgarnituren
- Fingerfood gedurende de avond
- Drankenarrangement
- Locatiehuur & personeelsservice
- Kosten € 43,00 p.p.

Gastronomische wandeling, 
3 uur inclusief
- Glas prosecco 
- Tafelgarnituren
- Amuse 
- 5-gangen gastronomische wandeling
- Koffie, thee & friandises
- Drankenarrangement
- Locatie & personeelsservice
- Kosten € 98,50 p.p.

Sit-down diner, 4 uur inclusief
- Glas prosecco
- Tafelgarnituren
- Amuse 
- 3-gangen diner
- Koffie, thee & friandises
- Drankenarrangement
- Locatie & personeelsservice 
- Kosten € 107,50 p.p.

Nog op zoek naar een bijzondere avond? Neem snel contact op, er zijn nog enkele 
data beschikbaar. Bovenstaande prijzen zijn vanaf 100 personen. Mocht u een andere 
invulling wensen is dit uiteraard mogelijk en maken wij graag een op maat gemaakte 
offerte voor u.

Zakelijk kerstarrangement
Museum Beelden aan Zee en Paviljoen de Witte



Informatie expositie

Deze winter haalt het museum Curaçao naar Nederland! 
In de Grote Zaal is het werk van beeldhouwer en 
performancekunstenaar, Tirzo Martha, 
te zien. Gemeenschapsgevoel en sociaal engagement 
zijn twee kernwaarden in het oeuvre van Tirzo Martha. 
Met zijn politiek en maatschappelijk geladen beelden, 
installaties, video’s en performances wil hij inzicht 
bieden in al de verschillende elementen van de 
complexe structuur van de Caraïbische maatschappij.  
Alle kunstwerken zijn nieuw en speciaal gemaakt voor 
zijn eerste Nederlandse solotentoonstelling. Gedurende 
de tentoonstelling creëert hij ook samen met anderen 
de monumentale installatie Monument van het Samen. 

In de Zee Zaal is het werk van Norva 
Sling te zien. Haar werk staat lijnrecht 

tegenover dat van Martha, maar ook zij 
laat zich inspireren door de Curaçaose 

cultuur. Haar werk is sterk verbonden met 
tropische kunst. Haar liefdevolle creaties 

van -vaak- het vrouwenlichaam zijn de 
verwezenlijking van Norva's spirituele 

denkwijze. De tentoonstelling zal circa 30 
beelden bevatten, die gezamenlijk een 

goed overzicht vormen van het oeuvre van 
de kunstenaar.

Contact
Museum Beelden aan Zee
Wilma Zweers
070-3585857
06-12080264
reserveringen@beeldenaanzee.nl

Paviljoen de Witte
Krista van der Starre
Joyce van Rijnswou

070-2400234
info@paviljoendewitte.nl
www.paviljoendewitte.nl


