Nieuwsbrief 18 – januari 2021

Beste allemaal,
Allereerst wensen we jullie een gelukkig en gezond 2021.
We hopen dat het voor iedereen een jaar wordt waarin we ons weer vrijer kunnen bewegen en
samen mogen genieten van kunst en cultuur. Naar aanleiding van onze kerstboodschap
ontvingen we van een aantal van jullie een leuke reactie. Alsnog hartelijk dank daarvoor.
En hoe nu verder
Tijdens de persconferentie van 12 - 01 - 2021 hebben we helaas opnieuw gehoord dat het
aantal besmettingen niet zodanig gedaald is, dat de huidige maatregelen kunnen
worden versoepeld. Dit betekent voor onze kunstkring dat de eerstvolgende lezing op 20 januari
niet doorgaat. Het betreft de lezing over de architect Frank Lloyd Wright door Harm van
Egmond. Deze lezing wordt verplaatst naar later in het seizoen of naar het nieuwe seizoen.
Wat betreft het doorgaan van de lezing over Frida Kahlo op 1 maart kunnen we nog geen
zekerheid bieden. Dit hangt wederom af van de situatie op dát moment. In het geval de lezing
niet kan doorgaan, willen we deze verplaatsen naar het volgende seizoen. Dit zou goed
aansluiten bij de tentoonstelling over Frida Kahlo in Assen, die vanaf 10 oktober tot en met 27
maart 2022 plaatsvindt.
We hebben besloten om de jaarlijkse excursie, die we in april/mei zouden organiseren, niet door
te laten gaan. Het is bijna niet mogelijk om deze in dit stadium en onder onzekere
omstandigheden voor te bereiden. In plaats daarvan kunnen we bv. een uitgestelde lezing
inlassen.
Financiën
Aan het eind van dit seizoen zullen de lezingen die wél betaald en niet doorgegaan zijn, worden
terugbetaald. Via onze nieuwsbrieven en onze site word je van bovenstaande zaken op de
hoogte gehouden. Hou dus de mail goed in de gaten.
In de hoop dat iedereen gezond blijft hopen we jullie, zo gauw dit kan, weer te ontmoeten.
Met hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg
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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

