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Karl May Vereniging

Karl May tentoonstelling in Ter Aar
‘KARL MAY, DE MAN DIE OLD SHATTERHAND WAS`

Vanaf zaterdag 15 januari t/m zondag 27 maart 2011 wordt er,
vooruitlopend op de honderdste sterfdag van Karl May in 2012, een
overzichtstentoonstelling gehouden van zijn leven en werk in het in juni 2010
geopende Historisch Museum in Ter Aar (Z-H).

Het adres van het museum is: Westkanaalweg 118, 2461 EH Ter Aar.

De leden van onze Karl May Vereniging worden in staat gesteld de officiële
opening als genodigde bij te wonen. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 15
januari 2011 om 13:00. Vanaf 14:00 is het museum daarna open voor
gewone bezoekers. Laat deze kans niet lopen om hier bij te zijn!!!!!

Karl May werd op 25 februari 1842 in Saksen geboren als zoon van een arme
wever. Hij bezocht de kweekschool en bezat het jeugdideaal leraar te zijn
voor gewone mensen.
Hij werd bekend als verteller van reisavonturen, en zijn roem ging heel de
wereld over met de figuren van Winnetou en Old Shatterhand in Amerika,
Hadji Halef Omar en Kara Ben Nemsi in de Oriënt.
May’s vereenzelviging met zijn fantasiefiguren was het geheim van zijn
succes.
Hij stierf op 30 maart 1912.
In de tentoonstelling wordt een beeld geschetst van het leven en van het
oeuvre van deze grote schrijver.

Veel van het tentoongestelde materiaal is afkomstig uit de privécollecties van
onze leden Willem Wildenburg uit Ter Aar en Maarten van Diggelen uit
Koudekerk aan de Rijn. Beide heren zijn lid van de Karl May Vereniging voor
lezers en verzamelaars, onderzoekers en liefhebbers in Nederland en in
België.

Het museum is geopend op woensdag, zaterdag en zondag van 14:00 tot
16:00 uur. Voor groepen en rondleidingen (ook op andere dagen) kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer 0172-604048 of 06-23227119.


