Nieuwsbrief 17 – november 2020

Beste allemaal,
Deze nieuwsbrief bevat voornamelijk informatie over lezing nr 2: “Van Goghs mooiste brieven”
door kunsthistorica Mariska Doesburg.
Door de huidige COVID-19 maatregelen, ook al komt er misschien een versoepeling, mogen
zowel de Waterstaatskerk als onze vervangende locatie Schouwburg Hengelo niet alle
aangemelde leden van de kunstkring ontvangen.
Wij hebben er voor gekozen deze lezing toch door te laten gaan en deze als online live
lezing aan te bieden, op dezelfde datum en hetzelfde tijdstip als in het jaarprogramma staat
aangegeven: 23-11-2020 vanaf 19:30 uur. De lezing duurt ca. 75 minuten, er is geen pauze.
Leden die zich opgegeven hebben voor deze lezing ontvangen
•

van ons: een persoonlijke email met daarin informatie en uitleg over de manier waarop de
lezing gevolgd kan worden op computer, laptop, tablet of iPad.

•

van Mariska Doesburg: een email met een link waarmee de lezing gevolgd kan worden.
De tentoonstelling: ‘Je liefhebbende Vincent’ is nog tot 10-01-2021 te bezoeken in Amsterdam,
Van Gogh Museum.
www.vangoghmuseum.nl
Lezing Frank Lloyd Wright januari 2020
Wij hopen uiteraard dat leden die zich hiervoor aangemeld hebben deze lezing op locatie
kunnen bezoeken. Zodra hierover meer duidelijkheid is, laten wij dit weten in de nieuwsbrief van
januari 2021.

Met hartelijke groet,

Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg

Tips
Anders dan gebruikelijk in deze nieuwsbrief geen tips over tentoonstellingen in de regio; het is
op dit moment nog onzeker wanneer musea weer mogen openen.
Als je wilt weten wat er in Nederland aan actuele tentoonstellingen te zien is, kun je de app
Tentoonstellingsagenda downloaden, samengesteld door Museumtijdschrift.
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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

