Nieuwsbrief 16 – oktober 2020

Beste allemaal,
Lezing 1 over Charlotte Salomon verplaatst naar een andere datum
Helaas moeten we jullie meedelen dat de lezing over Charlotte Salomon op 21 oktober niet
doorgaat. In de Waterstaatskerk, waar deze lezing zou plaatsvinden, mogen slechts 30
personen toegelaten worden. Om dertig personen toe te laten en de overige 20 teleur te stellen
is, wat ons betreft, geen goede optie. Ook willen wij als bestuur geen verantwoordelijkheid
dragen om in deze situatie 30 mensen bij elkaar te brengen, ook al is het de
verantwoordelijkheid van ieder van ons om al dan niet een lezing te willen bezoeken.
Daarom hebben we besloten om de lezing te verplaatsen naar vermoedelijk eind maart 2021.
Natuurlijk alleen onder de voorwaarde dat dit tegen die tijd weer mogelijk is.
De tentoonstelling: wilt u alvast kennismaken met het werk van Charlotte Salomon dan kan dit
nog tot en met 22 november a.s. in het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
Lezing 2 over de brieven van Vincent en volgende lezingen in 2021
Inmiddels zijn we v.w.b. de locatie voor lezing 2 in overleg met een andere culturele instelling.
Hierover krijgen wij binnenkort uitsluitsel.
Het aantal Corona besmettingen neemt op dit moment hand over hand toe en we weten niet
hoe zich dit de komende weken/maanden zal ontwikkelen, noch wat de (eventuele) nieuwe
maatregelen zullen zijn. Daardoor zijn ook de gevolgen voor wat betreft de geplande lezingen
van onze kunstkring onzeker.
Voor iedere lezing houden we jullie in ieder geval middels een nieuwsbrief op de hoogte. Deze
plaatsen we telkens op de website van Zin in Kunst.
Nieuwe informatie lezing 4: Frida Kahlo
Zoals jullie in het jaarprogramma konden lezen waren we nog bezig met de voorbereiding voor
lezing 4 in maart 2021. Inmiddels hebben we hiervoor een boeiende invulling gevonden.
Kunsthistorica Monique Hafkamp zal op 1 maart een lezing verzorgen over de kleurrijke en
bijzondere Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Haar lezing sluit aan bij 2 tentoonstellingen
over Frida Kahlo vanaf mei 2021 (Cobramuseum in Amstelveen) en vanaf oktober 2021 (Drents
museum in Assen).
Daarnaast hebben we de samenwerking gezocht met het Filmhuis in Hengelo. Zij zullen in de
periode na 1 maart naar alle waarschijnlijkheid een film programmeren over Frida Kahlo. Wij
hebben de film inmiddels gezien en deze vormt naar ons idee een prachtige aanvulling op de
lezing. Het volgende citaat van deze kunstenares viel, na het zien van de film helemaal op z’n
plek: ”Ik ben niet ziek, ik ben gebroken. Maar ik ben gelukkig als ik kan schilderen”.
Voor deze lezing zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Lezing 5: Matthäus Passion
Op 24 maart 2021 zou eigenlijk de lezing over de Matthäus Passion plaatsvinden. Deze lezing
gaat niet door, omdat ook de uitvoering van de Matthäus Passion door TCOV inmiddels is
geannuleerd.
Tot slot
Hopelijk zien we elkaar in november of bij een van de volgende lezingen in een accommodatie
waarin iedereen op een veilige afstand kan genieten van de lezing.
Heb je vragen, of ben je niet in de gelegenheid de verplaatste lezing over Charlotte Salomon te
volgen op de nog nader vast te stellen datum in 2021, laat het ons weten en gebruik hiervoor
het contactformulier op de website.
Met hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Anne-Marie Biemans

Tips
Zoals jullie van ons gewend zijn geven we in onze nieuwsbrieven meestal enkele tips.
Delden: Museum No Hero
Er zijn op dit moment, zoals het museum dit op haar website aangeeft, 3 verrassende
tentoonstellingen:
• Damien Hirst, George Michael & Friends
• Surprise
• Twentse helden
www.museumnohero.nl
Ootmarsum: Elephant Parade www.ootmarsum-dinkelland.nl
Olifanten veroveren het straatbeeld van Ootmarsum tijdens de Elephant Parade van 15
september tot en met 30 oktober 2020. Tientallen gedecoreerde Elephant Paradekunststandbeelden worden dan in Ootmarsum en omgeving geëxposeerd tijdens een
openluchttentoonstelling.
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Zero-beweging - Armando - Die Leiter
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Kubisme – Pablo Picasso- Two characters
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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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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

