Nieuwsbrief 22 – augustus 2021

Beste allemaal,
Via deze nieuwsbrief geven we jullie een korte update over de huidige stand van zaken van
onze kunstkring.
Omdat we de kunstkring zo professioneel mogelijk willen laten voortbestaan en daar dus ook
naar willen handelen, zijn we onlangs overgegaan tot het oprichten van een stichting. Notaris
Scherfke uit Borne heeft ons hierbij met raad en daad bijgestaan. Voortaan heten we officieel
“Stichting Kunstkring Zin in Kunst”. Voor jullie zelf betekent dit geen verandering; je zult er,
behoudens een paar aanpassingen op onze website, niets van merken.
Mocht je geïnteresseerd zijn in de statuten: deze kun je t.z.t. inzien op de site.
Inmiddels zijn we bezig met het uitzoeken en samenstellen van een programma voor het
nieuwe seizoen. Het wordt in ieder geval een gevarieerd en, naar ons idee, interessant aanbod.
De eerste lezing staat al vast. Het is een lezing over de intrigerende kunstenares Frida Kahlo en
deze zal plaatsvinden op 29 september a.s. Betreffende lezing stond vorig seizoen ook al in het
jaarprogramma, maar kon door de pandemie helaas niet doorgaan. Over Frida Kahlo zijn ten
tijde van de lezing twee tentoonstellingen te zien: in het Drents Museum in Assen (vanaf 10
oktober 2021 tot en met 27 maart 2022), en in Amstelveen in het Cobra Museum (nog t/m
zondag 26 september). Hou deze dus in de gaten en reserveer op tijd een ticket.
Echter, voor de lezing over Frida kun je je op dit moment nog niet opgeven.
Zeer binnenkort ontvang je van ons een nieuwsbrief met daarin het nieuwe seizoensaanbod en
alle overige informatie. Vanaf dat moment starten we dan ook met de aanmeldingen.
Natuurlijk zijn we afhankelijk van de maatregelen aangaande COVID-19. Daarvan brengen we
jullie vanzelfsprekend op de hoogte. We gaan ervan uit dat de lezingen door kunnen gaan en
wij met elkaar een fijn en mooi seizoen zullen beleven. Zelf hebben wij hier heel veel zin in.
Hopelijk jullie ook.
Tot binnenkort.
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

