Nieuwsbrief 15 – September 2020

Beste allemaal,
Van harte welkom bij het nieuwe seizoen van Zin in Kunst! Alhoewel de locatie tijdelijk is
veranderd en de organisatie, in verband met de veranderende omstandigheden rond COVID19, ietwat anders zal verlopen dan jullie gewend zijn, willen we tóch net als in voorgaande
seizoenen een mooi pakket met nieuwe lezingen aanbieden. Over de betreffende maatregelen
vind je in deze nieuwsbrief meer informatie.
Website kunstkring Zin in Kunst
In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we aan de slag zouden gaan met het maken van
een website. Wij willen onze informatie voor iedereen toegankelijker maken en zijn dan ook blij
om dit vanaf dit seizoen via de website te kunnen doen.
Maatregelen rond COVID-19
•

Dit seizoen zijn de lezingen in de Waterstaatskerk. De ruimte is voldoende groot en er is
sprake van goede ventilatie. Het is de bedoeling dat we zodra dit mogelijk is terugkeren naar ‘t
Berflo. Dit is écht de locatie van onze kunstkring en veel mensen hebben aangegeven deze
prettig te vinden.

•

Parkeergelegenheid rond de Waterstaatskerk: na 19.00 uur kun je op de avonden van de
lezingen vrij parkeren op de volgende locaties: P Mitchamplein, P bij het gemeentehuis
en P Bornsestraat.

•

In de Waterstaatskerk zijn 50 plaatsen beschikbaar; in het geval bezoekers deel uitmaken van
hetzelfde huishouden, zijn er meer plaatsen te realiseren met behoud van de aanbevolen
afstand.

•

Willen jullie, wanneer je naar een lezing komt, de aanwijzingen van het beheer en van ons
opvolgen i.v.m. de plaatsen, de looproute, koffie/thee halen etc.?

•

Koffie/thee: de kosten hiervan zijn bij de Waterstaatskerk € 1,50. Willen jullie dit geld contant
en gepast meenemen? Het is voor ons niet mogelijk om geld terug te geven.

•

Natuurlijk verwachten wij van jullie dat je je aan de geadviseerde maatregelen van de overheid
houdt, zoals de 1,5 meter maatregel en het thuis blijven bij klachten.

Kosten vriendenpas en lezingen
I.v.m. de nog onbekende ontwikkeling en daarbij horende maatregelen rond COVID-19 is het
voor jullie wellicht prettig om per lezing te bekijken of je deze al dan niet bij wilt wonen. In dát
geval is het handig om een Vriendenpas te nemen. Je kunt je per lezing opgeven en het
financiële voordeel voor jou staat dan al vast (bij 2 lezingen heb je immers al voordeel!)

Daarnaast is het voor ons tevens een zekerheid t.a.v. de gemaakte kosten, zoals het
honorarium en de reiskosten van de sprekers, de zaalhuur etc.
Wij hopen dat zich weer veel vrienden zullen aanmelden en hebben uiteraard respect voor
diegenen die wél zouden willen, maar het liever nog niet doen i.v.m. de huidige
omstandigheden.
Wij hebben in ieder geval getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te regelen en hebben
zin in het nieuwe seizoen.

Hopelijk mogen we jullie verwelkomen!

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

