Nieuwsbrief 19 – februari 2021

Beste allemaal,
Hopelijk zijn jullie, wanneer je deze nieuwsbrief leest, allemaal in goede gezondheid en in
positieve afwachting van “vrijere” tijden.
Lezing Frida Kahlo
Waarschijnlijk hebben jullie het al verwacht: ook de lezing over Frida Kahlo op 1 maart a.s. kan
helaas niet doorgaan.
We hebben nog even overwogen om deze lezing online aan te bieden. Voor kunsthistorica
Monique Hafkamp, die deze lezing zou verzorgen, zou dit geen enkel probleem hebben
betekend. Toch zijn we tot de conclusie gekomen dat we een aantal van jullie hiermee geen
plezier zouden doen. Een lezing online is wél een alternatief, maar o.i. toch afstandelijker en
beantwoordt in die zin niet aan waar we eigenlijk voor staan.
De doelstelling van kunstkring Zin in Kunst is nl om op een ongedwongen manier informatie
over kunst aan te bieden en verbinding tot stand te brengen door er samen van te genieten en
er in een goede sfeer met elkaar over te praten. Wij willen er vanuit gaan dat we het
bovenstaande in het volgende seizoen weer waar kunnen maken. Wij kijken daar in ieder geval
erg naar uit!
De lezing over Frida Kahlo is om deze reden verplaatst naar 29 september.
De tentoonstelling in het Drents Museum begint in oktober en sluit dus goed aan.
Lezing Charlotte Salomon in april
Op 7 april a.s. staat, tot nog toe, de lezing over Charlotte Salomon gepland.
In hoeverre deze al dan niet door kan gaan hangt natuurlijk opnieuw af van de dan geldende
maatregelen.
Vanzelfsprekend laten we dit jullie weten via onze nieuwsbrieven op de website.
Financiën
In nieuwsbrief 18 in januari hebben we jullie ervan op de hoogte gebracht dat op het eind van
het seizoen de financiële zaken met jullie zullen worden geregeld.
Wie weet zien we elkaar bij de volgende lezing op 7 april.
Met hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg

