Nieuwsbrief 14 – juni 2020

Beste allemaal,
Deze nieuwsbrief is helaas niet, zoals vorig jaar rond deze tijd, verzonden om jullie een boeiend
programma voor het nieuwe seizoen te presenteren, maar meer bedoeld om te laten weten dat
wij druk bezig zijn met nadenken over hoe wij e.e.a. in het komende seizoen gaan organiseren.
Afhankelijk van de maatregelen van de overheid in de komende maanden streven wij ernaar om
aan het eind van de zomer met een programma te komen en hopen we vanaf het 4e kwartaal te
starten met de lezingen.
Op zich kunnen wij weer gebruik maken van de theaterzaal in ‘t Berflo, een locatie die
mogelijkheden biedt om onderling afstand te houden. De mensen van beheer zijn bereid mee te
denken over maatregelen die voldoende bescherming bieden voor iedereen. Dit is wel
afhankelijk van het aantal personen dat zich aanmeldt voor een lezing.
Wat zeker niet verandert komend seizoen is de mogelijkheid tot aanschaf van de vriendenpas:
enerzijds biedt deze jullie de gelegenheid om voor een lage prijs een lezing te volgen en
anderzijds geeft het ons een stukje zekerheid voor een gedeelte van vaste kosten als de huur
en het honorarium van de sprekers.
Wij hopen dan ook in het volgend seizoen weer veel vrienden te mogen inschrijven!
Intussen gaan wij aan de slag met het maken van een website, zodat o.a. het inschrijven, het
lezen van het jaarprogramma en de nieuwsbrieven een stuk makkelijker en toegankelijker wordt
voor iedereen. Wij houden jullie op de hoogte.
Fijne zomer in goede gezondheid!
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg
* kunstkring.zin.in.kunst@gmail.com
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Zero-beweging - Armando - Die Leiter
Impressionisme - Pierre-Auguste Renoir - Le dejeurner des Canotiers
Neoclassisisme - Jacob Otten Husly - Gemeentehuis Groningen
Informele Kunst - Jean Dubuffet- Site inhabited by objects
Naïeve schilderkunst - Henri Rousseau - De maaltijd van de leeuw
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Kubisme – Pablo Picasso- Two characters
Urban Art – Banksy- Maid
Nieuwe Wilden - Helmut Middendorf - Der Sänger
Surrealisme – Salvador Dali - The persistence of memory
Traditionalisme - Ad van der Steur- Museum Boijmans van
Beuningen

