Nieuwsbrief 21 – april 2021

Beste allemaal,
Het was, en is nog steeds een bijzondere tijd. We hopen dat met de toename van het aantal
gevaccineerde mensen geleidelijk weer meer activiteiten mogelijk zijn. Dat kan betekenen dat
ook wij in september/oktober weer kunnen beginnen aan een nieuw seizoen met lezingen. Een
hoopvol en fijn vooruitzicht!
Zoals afgesproken willen we jullie in deze nieuwsbrief informeren over de financiële gang van
zaken. Natuurlijk storten we de kosten van de geannuleerde lezingen terug. De lezing ‘Brieven
van Vincent van Gogh’ is, zij het online, wel doorgegaan. Hier houden we rekening mee.
Vanwege de gemaakte kosten (ontwikkelen website, maandelijkse kosten voor deze site en de
bank en de kosten voor het oprichten van een stichting) stellen we voor de bijdrage van de
vriendenpas te laten staan voor het komende seizoen. Je hoeft in dat geval geen nieuwe pas
aan te schaffen en wij hopen natuurlijk dat we jullie dan allemaal terug zien!
Mocht je het bedrag van de vriendenpas (€12,50) toch graag terug willen, laat het even weten
via het contactformulier, dan regelen we dat uiteraard.
We wensen jullie een mooie zomer, in goede gezondheid, en zien jullie graag in het nieuwe
seizoen! In augustus laten wij weer van ons horen.
Wij kijken er naar uit!
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

