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Tentoonstelling / 
exposición: 

FRIDA KAHLO & DIEGO RIVERA: A LOVE REVOLUTION 

Bezoek/visita: met gratis audiotour / ontmoeting leden Las Lanzas 
 Con audioguía gratis / encuentro socios Las Lanzas 
día/datum: MAANDAG 27 september 2021 
BELANGRIJK / 
IMPORTANTE 

VOORAF ONLINE RESERVEREN BIJ HET MUSEUM 
PREVIAMENTE RESERVAR LA ENTRADA POR INTERNET 

hora/tijd: Vanaf 13.00 uur / desde las 13.00 horas 
local/locatie: Cobra Museum, Sandbergplein 1, 1181 ZX Amstelveen 
entrada/entree: € 22,50 / Museumkaart € 7,50 / VIPkaart Vriendenloterij gratis 

 

FRIDA KAHLO  &  DIEGO RIVERA: 

A love revolution 

 
 

 
Beste leden van Las Lanzas, 

 
Queridos socios de Las Lanzas: 

Frida Kahlo, haar leven en haar werk zijn de 
laatste jaren steeds bekender geworden. Haar 
echtgenoot Diego Rivera juist wat minder. We 
nodigen u uit voor een bezoek aan een 
tentoonstelling waarin hun beider werk in 
samenhang wordt getoond. U krijgt een 
audiogids mee om extra te genieten.  
U gaat met eigen vervoer naar Amstelveen. 
Gaat u mee?  

La vida y arte de Frida Kahlo están en el foco 
de atención de más y más gente. A diferencia 
de la vida y arte de su esposo Diego Rivera. 
Les invitamos a visitar una exposición con 
obras de arte de los dos y la relación entre 
ellos. Con un audioguía puede profundizar su 
visita. El transporte a Amstelveen es por su 
cuenta. 
¿Quién va a encontrarnos en el museo?  
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Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution 
Onder deze titel nodigt het Cobra Museum bezoekers uit om “in een Mexicaanse stemming te komen”. 
Na 1910 zocht het land een nieuwe weg na de grote revolutie en opstanden in de jaren daarvoor. 
Kunstenaars waren in veel gevallen de voorlopers of voortrekkers van de nieuwe wijze van 
samenleven. Hun invloed reikte veel verder dan Mexico alleen. Diego Rivera liet zich inspireren door 
de arbeidersbeweging en het socialisme. Hij droeg zijn idealen uit in grote muurschilderingen, die juist 
in de Verenigde Staten op veel opdrachtgevers konden rekenen. Frida Kahlo vond haar eigen weg en 
zocht – mede door haar fysieke beperkingen – haar thema’s dichter bij zichzelf en bij wat zij als de 
Mexicaanse geest ervoer. Maar Diego en Frida stonden niet alleen. In het Cobra Museum worden meer 
dan 150 kunstwerken getoond uit de 20e eeuw en de opkomst van de stroming van de Mexicaanse 
modernisten in deze tijd. Er zijn 23 bijzondere werken van Frida Kahlo bij. Plus een aantal intieme foto’s 
van Diego Rivera en Frida Kahlo. 
Meer informatie over de tentoonstelling vindt u op :  
https://cobra-museum.nl/tentoonstelling/frida-kahlo-diego-rivera-a-love-revolution/ 
 
 

Belangrijk: reserveer vooraf uw entreeslot 
Het museum laat in verband met de coronamaatregelen maar een beperkt aantal bezoekers toe. 
Daarom moet u vooraf een tijdstip reserveren waarop u het museum wilt betreden. U kunt daarna zo 
lang blijven als u wilt. Vanaf ongeveer 13.00 uur zijn er leden van Las Lanzas aanwezig. Rond dat 
tijdstip kunnen we elkaar ontmoeten in het museumcafé. Of we treffen elkaar later op de tentoonstelling. 
U kunt uw tijdslot reserveren – en ook een entreebewijs kopen/boeken via: 
https://cobramuseum.ticketteam.com/nieuw/#/tickets/entrance-tickets 
 
 

Bereikbaarheid 
Het museum is in het centrum van Amstelveen gevestigd. Het is met de trein via Schiphol en daarna in 
15 minuten met bus 300 van Connexion R-Net (richting Bijlmer ArenA) vlot bereikbaar; uitstappen op 
busstation Amstelveen vlakbij het museum. Die bus vertrekt vanaf het busstation Schiphol – perron 
B9/B11. Parkeren: parkeergarage Stadsplein, Stadsplein 101 – Amstelveen. Het museum is er dichtbij.  
 
 

Samen reizen? 
Voor wie het prettig vindt met elkaar te reizen is het reisplan als volgt: 
11.26 uur Station Breda – spoor 5 – intercity direct  -  aankomst Schiphol  12.22 uur 
  Ook mogelijk: 
11.45 uur Station Breda – spoor 5 – intercity direct - aankomst Schiphol  12.35 uur 
N.B.: Vergeet niet om de toeslag (intercity direct) ad € 2,60 op te laden op de OV-chipkaart. 
Korte wandeling naar bushalte Airport – Schiphol naar perron B9 / B11. 
Met Connection R-Net 300 richting Bijlmer ArenA in een kwartier naar busstation Amstelveen. 
Vertrektijden: 12.39 – 12.44 – 12.51 – 12.57 – 13.03 – 13.09 – 13.15 – 13.21 uur, enzovoort. 
 
 
Informatie 
De organisatie is in handen van Marianne Pas. 
U kunt haar bereiken op pasmarianne@gmail.com of op 06 10 88 46 70. 
  

 

P R O G R A M M A2021  

 ??? oktober Nog in te vullen 

 Vrijdag 5 november Een reis door Andalusië door Jur Vermijs 
Lezing en gitaarconcert in De Pekhoeve 

 Vrijdag 12 november Rondleiding op de tentoonstelling AZTEKEN in Leiden 

 Vrijdag 3 december Wijnproeverij in De Pekhoeve door Granada Wijnen 
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