‘Sarphati’s Visioen’
DOE
MEE
breng met ‘volksaandelen’ het
paleisbeeld in het sarphatipark!
Een beeld naar het Paleis voor Volksvlijt plaatsen in het Sarphatipark! Dat
is wat Stichting Het Nieuwe Zuiden voor
elkaar wil krijgen. Door de verkoop van
Volksaandelen wordt dit project voor
de buurt breed geﬁnancierd.

“Volksaandelen” à € 50,-. Kopers van aandelen ondersteunen de realisering van
het Paleisbeeld. Zij krijgen een uitnodiging voor de onthulling van het Paleisbeeld en de jaarlijkse “Sarphati-lezing” over
Stadsontwikkeling en Volksgezondheid.

Het Paleis voor Volksvlijt, een initiatief
van dr. Samuel Sarphati, werd geopend
in 1864 op het huidige Frederiksplein.
Het was naast een imposante expositieruimte ook een concertgebouw, muziektheater en evenementenhal voor diners
en bals. Het Paleis was de voorloper van
de RAI en geliefd bij Amsterdammers. In
1929 brandde het af. De hoofdstad treurde
en van het droompaleis restten slechts
geveldelen en winkelgalerij.

De verkoop duurt tot 16 augustus 2021

Directe beslissers kunnen hun gewenste
bedrag storten op NL75INGB 0004 8661 30
Vermeld uw telefoon/mail bij de betaling
dan nemen wij contact met u op

Stichting Het Nieuwe Zuiden wil een Paleisbeeld plaatsen op ‘de drijvende steen’
in het Sarphatipark, naar ontwerp van
Marjet Wessels Boer. Het Stadsdeel Zuid
is bereid om bij te dragen. Maar er is
meer nodig! Net zoals Sarphati deed in
1857, wil Stichting Het Nieuwe Zuiden
dit plan ﬁnancieren met de uitgifte van

Stichting Het Nieuwe Zuiden
www.hetnieuwezuiden.nl
info@hetnieuwezuiden.nl
of bel Ben Kremer 06 28 71 36 69

Een expositie over ‘Sarphati’s Visioen’ is te
zien in de raamgalerie van de Franjo Studio,
2e van der Helststraat 41 Amsterdam
Op www.hetnieuwezuiden.nl leest u de
achtergronden en de wijze van meedoen
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Bewijs van Volksaandeel in

‘Sarphati’s Visioen’
ter realisering van o.a. een beeld naar het

Paleis voor Volksvlijt
in het Sarphatipark te Amsterdam
ter waarde van

vijftig euro

ontwerp Volksaandeel Studio Rene Bakker
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Dit bewijs is gedrukt in een oplage van vijfhonderd,
niet verhandelbaar en uitmuntend geschikt als relatiegeschenk.
Het geeft recht op uitnodiging voor de onthulling van het
Paleisbeeld ontworpen door Marjet Wessels Boer, en voor
de jaarlijkse Sarphati-lezing in het Sarphatipark
over stadsontwikkeling en volksgezondheid.
eerste uitgiftedatum
vijf mei tweeduizend eenentwintig
Amsterdam, De Pijp
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