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Periode: 1945 - 2000

Archiefvormer
Artisten Reünie Club

Inleiding
De Artisten Reünie Club (A.R.C) bestaat officieus vanaf 1949. In dat jaar besloten oudartiesten onder wie operazangeressen, goochelaars en cabaretiers, wekelijks elkaar te ontmoeten
om herinneringen op te halen en zo nu en dan een optreden te verzorgen of een benefietvoorstelling te geven. De oprichting van de A.R.C. werd officieel op 13 november 1969.
Beschermheer was Jos Brink; voorzitter de sopraan Tonny Woud. De operettezangeres Truce
Speyck (Trijntje Spijk) was een van de actiefste leden. De bijeenkomsten vonden plaats in de
feestzaal van hotel Nieuw Slotania.
Leden van de A.R.C., tevens stamgasten van café De 2 Zwaantjes in de Jordaan hebben in
1988 het Zwanenkoor opgericht, met een repertoire van voornamelijk Amsterdamse liedjes. De
A.R.C. beleefde in 2013 haar 65-jarig bestaan. De A.R.C. hanteert verschillende oprichtingsdata en daarmee wisselende jubilea-data, gebaseerd op: 1949 eerste bijeenkomst, 1953 officieel
opgericht, 1968 inschrijving in de Kamer van Koophandel, en 1969 koninklijk goedgekeurd. De
huidige beschermheer is Danny de Munk.
Het archiefje van 0,3 meter bevat divers materiaal betreffende de activiteiten en de leden van
de A.R.C en het Zwanenkoor

Inventaris
1 Programma’s van voorstellingen van leden, met visitekaartjes en ’eerbewijzen’ 1945 ca.
- 2000 ca. 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
2 Artiestenfoto’s van de leden, vaak gesigneerd 1947 ca. - 2000 ca.
auteursrechtelijk beschermd
3 Foto’s van bijeenkomsten, uitstapjes en gezamenlijke vakanties 1950 ca. - 2000 ca. 1
omslag
auteursrechtelijk beschermd
4 Knipsels uit kranten en tijdschriften betreffende de A.R.C. of haar leden, met enkele
kopieën 1960 ca. - 2000 ca. 1 omslag
5 Ingekomen brieven en briefkaarten aan en kopieën van uitgegane brieven, met uitnodigingen van het bestuur 1978 - 2000 1 omslag
6 Receptieboek ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan, met foto’s 1984 1 deel
7 Receptieboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, met één ingeplakte foto 1988 1
deel
8 Foto’s van de viering van het 25-jarig bestaan 1988 1 omslag
auteursrechtelijk beschermd
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9 Knipsels uit kranten en tijdschriften over het Zwanenkoor, met programma’s en foto’s
1988 - 1990 ca. 1 omslag
10 Kopie van de statutenwijziging van de A.R.C. 1997 1 stuk
11 Receptieboek van de viering van het 50-jarig bestaan, met ingeplakte foto’s 1999 1 deel
12 Notities van het bestuur over de geschiedenis, met foto’s van het bestuur ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan, met uitnodigingen voor de viering 1999 1 omslag
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