Nieuwsbrief 1 - juni 2018

Beste allemaal,
Inmiddels hebben we veel positieve reacties gekregen op ons initiatief een kunstkring te starten. Voor ons
was dit aanleiding om met veel plezier een interessant programma voor het seizoen 2018 – 2019 samen te
stellen. Wij denken dat dit is gelukt. Het programma vind je in de bijlage.
Omdat het een eerste seizoen van de kunstkring betreft beginnen we met een drietal lezingen en een
gecombineerde lezing/workshop. Voor wie dan nog zin heeft is er aan het eind van het seizoen een
gezamenlijke rondleiding in een museum. Hiervoor is nog geen datum vastgesteld en deze excursie staat los
van het te betalen bedrag voor de lezingen. Het plan is in april naar het prachtige Felix Nussbaummuseum in
Osnabrück te gaan. Hier komen we in de volgende nieuwsbrief op terug.
De locatie:
We hebben meerdere locaties bekeken op hun geschiktheid en denken in de theaterzaal van ’t Berflo een
uitstekende ruimte gevonden te hebben. Bovendien is er in het bijbehorende Grand Café de mogelijkheid
om, bij inloop en in de pauze, te genieten van koffie, thee en/of een drankje.
Ook is er is volop parkeergelegenheid.
Adres van de locatie: Apolloplein 1, 7552 VG Hengelo
De kosten:
In onze eerste brief hebben we vermeld dat de kosten ongeveer € 10 pp per lezing zouden zijn. Gezien het
aantal enthousiaste reacties kunnen we hiervan de lezingen en de ruimte e.d. financieren. Dit betekent
echter wél dat we er zeker van moeten zijn dat je je opgeeft voor het programma van drie lezingen.
Voor de lezing/workshop ‘Kijken naar kunst’ in het museum No Hero kun je je per mail aanmelden bij een van
ons en geldt een maximum aantal deelnemers van 40 (deelname in volgorde van aanmelding). Bij het
museum betaal je € 10 voor de entree.
Ben je verhinderd op één van de data in het programma dan is het ook mogelijk om één of meerdere
lezingen bij te wonen. De kosten bedragen in dát geval € 12 per keer.
Ook Zin In Kunst gekregen?
Geef je dan s.v.p. op vóór 25 juli a.s.
Het bedrag van € 30 kun je overmaken op rekeningnummer NL02INGB0004769474
t.n.v. MMMM Tegelaers-Timmermans e/o, o.v.v. Zin in Kunst.
Voor een of meerdere lezingen graag de datum van de betreffende lezing(en) vermelden en kosten à € 12
per lezing overmaken.
Wij hopen jullie allen te mogen begroeten op 4 oktober a.s.
Anne-Marie Biemans, Marianne Tegelaers en Elly Zwienenberg
Bijlage: het jaarprogramma
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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

Beste allemaal,
Zoals afgesproken een update in deze 2e nieuwsbrief van “Zin in Kunst”.
Lezing De Ploeg
Wij starten op donderdag 4 oktober a.s. met de eerste lezing door Carolien ten Bruggencate
n.a.v. de tentoonstelling “100 jaar De Ploeg” in Groningen.
Aanvullende informatie n.a.v. de lezing:
In het kader van deze tentoonstelling zijn er veel extra activiteiten in Groningen. Zie hiervoor
de website: www.deploeg100jaar.nl.
De lezing begint om 19.30 uur in de theaterzaal van ‘t Berflo en duurt tot 21:30 uur inclusief
een korte pauze. In de pauze is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee
en na afloop kun je napraten onder het genot van een drankje tot ongeveer 22.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Excursie
Zoals al vermeld zijn wij van plan om in april een bezoek te brengen aan het bijzondere
Felix Nussbaum-Haus in Osnabrück. Felix Nussbaum was een Joods-Duitse schilder,
omgekomen in 1944 in Auschwitz. In aanloop naar de herdenkingsdagen in mei lijkt ons dit
een passend onderwerp voor een excursie met rondleiding in het Nederlands. Het
bijzondere gebouw, ontworpen door architect Daniel Libeskind (tevens architect van het
Joods museum in Berlijn), draagt de kunst van deze schilder.
Datum onder voorbehoud:
5 april 2019
Kosten:
Afhankelijk van het aantal deelnemers maken wij een berekening van de kosten en de wijze
van vervoer.
Een intekenlijst voor deze excursie ligt klaar op 4 oktober. Mocht je op 4 oktober niet
aanwezig zijn dan kun je je opgeven via ons nieuwe mailadres:
kunstkring.zin.in.kunst@gmail.com.

Ook de moeite waard in de buurt:
“Kijken met je oren”
No Hero bezien door de componist/dichter/schrijver Geert Christenhusz. Aan de hand van
voorbeelden laat Geert Christenhusz je, met behulp van verschillende soorten muziek, op
een heel andere manier kijken naar de kunst in No Hero.
Plaats: Delden, museum No Hero
Data: de zondagen 16-09, 14-10, 11-11 en 16-12.
Aanvang: 15.00 uur
Opgave: www.museumnohero.nl.
“Der wache Träumer”
120 kleurrijke schilderijen, tekeningen en grafieken van Marc Chagall.
Plaats: Münster, Kunstmuseum Pablo Picasso
Tijd: 13-10-2018 tot 20-01-2019
www.kunstmuseum-picasso-muenster.de.

Ter herinnering de data van de volgende lezingen:
13 november: Classic Beauties aan de Amstel, door Frederike Upmeijer
23 januari 2019: 100 jaar Bauhaus door Aldwin Kroeze
6 maart 2019: lezing/workshop door Gemma Boon in museum No Hero.

Tot ziens bij de eerste lezing in oktober of bij één van de volgende.
Anne-Marie Biemans, Elly Zwienenberg, Marianne Tegelaers

Nieuwsbrief 3, november 2018

Beste allemaal,
De start van Zin in Kunst
Op 4 oktober jl. vond de opening van onze kunstkring plaats. Bij die gelegenheid hebben we
zo’n 60 mensen mogen verwelkomen.
De reacties die we mondeling en via de mail ontvingen waren heel positief. Deze betroffen
zowel de lezing van Carolien ten Bruggencate (100 jaar De Ploeg in Groningen), alsook de
keuze voor de locatie en de prachtige theaterzaal.
Ter gelegenheid van de opening was er voor iedereen een gratis kopje koffie/thee met iets
lekkers.
De route
Van een aantal mensen hebben we begrepen dat de route naar ‘t Berflo niet zo eenvoudig te
vinden was. Dit had te maken met een aantal wegomleidingen.
Via deze 3de Nieuwsbrief voegen we daarom een routebeschrijving toe. Hopelijk is, met
behulp hiervan, de weg naar ’t Berflo beter te vinden.
(routebeschrijving: zie de bijlage bij deze nieuwsbrief)
Reminder volgende lezing
Lezing Classic Beauties aan de Amstel
Op 13 november verzorgt Frederike Upmeijer de lezing voor Zin in Kunst. Zij zal ons
vertellen over kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 18de eeuw.
De lezing begint, net als de eerste keer, om 19.30 uur in de theaterzaal van ‘t Berflo en duurt
tot 21.30 uur inclusief een korte pauze. In de pauze is er gelegenheid tot het drinken van een
kopje koffie of thee. Na afloop kun je napraten onder het genot van een drankje tot ongeveer
22.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Aanvullende informatie n.a.v. de lezing:
De expositie “Classic Beauties” is te zien in de Hermitage in Amsterdam en duurt tot en met
13 januari 2019.
Bezoekers van de tentoonstelling ontvangen een gratis audiotour met 3 thema’s: muziek,
mythologie en hoogtepunten.
Klassieke muziek DJ Von Rosenthal maakte een soundtrack voor Classic Beauties.
Site: www.hermitage.nl

Excursie
Inmiddels hebben zich al een aantal mensen opgegeven voor de excursie in april naar het
Felix Nussbaum-Haus in Osnabrück.
De intekenlijst hiervoor ligt op 13 november opnieuw bij de ingang van de theaterzaal. Mocht
je alsnog willen intekenen (of was je niet bij de eerste lezing aanwezig) dan ben je natuurlijk
van harte uitgenodigd om dit te doen. Je kunt je ook altijd opgeven via ons mailadres:
kunstkring.zin.in.kunst@gmail.com.
Na deze tweede bijeenkomst zullen wij inventariseren hoeveel mensen in principe van plan
zijn om mee te gaan.
Ook de moeite waard
In onze 2de nieuwsbrief maakten we jullie attent op een tweetal tentoonstellingen in de buurt,
te weten “Kijken met je oren” in museum No Hero in Delden, en “Der wache Träumer” in
museum Pablo Picasso in Münster.
In deze 3de nieuwsbrief willen we jullie attenderen op de volgende twee tentoonstellingen in
de buurt:
“Edelstenen uit de hemel”
Naast het tentoongestelde werk van Marc Chagall in Münster is er ook een expositie van zijn
hand te zien in museum Lalique in Doesburg.
“Edelstenen uit de hemel”
Tijd: 8 juli 2018 tot 23 juni 2019
Site: www.museumlalique.nl
“ # Me Too?- Naakt in de kunst”.
Deze tentoonstelling in museum No Hero in Delden reflecteert op hedendaagse
ontwikkelingen in de kunst aan de hand van 14 schilderijen en 3 sculpturen uit de No Hero
Foundation met een gemeenschappelijk kenmerk: het menselijk naakt.
Site: www.museumnohero.nl

Ter herinnering de data van de hierna volgende activiteiten:
23 januari 2019: lezing over 100 jaar Bauhaus door Aldwin Kroeze in ‘t Berflo
6 maart 2019:
lezing/workshop door Gemma Boon in museum No Hero.
5 april 2019:
excursie naar het Felix Nussbaum-Haus in Osnabrück.

Tot ziens bij de tweede lezing in november of bij één van de volgende activiteiten.

Met vriendelijke groeten,
Anne-Marie Biemans, Elly Zwienenberg, Marianne Tegelaers

Routebeschrijving ’t Berflo: zie bijlage

Nieuwsbrief 4, januari 2019

Beste allemaal,
Op de eerste plaats wensen we allen een goed en gezond 2019!
Wat ons betreft gaan we in 2019 in elk geval door met Zin in Kunst. In april gaan we plannen maken
voor het seizoen 2019/2020. Daar horen jullie later meer over.
In november hebben we genoten van de lezing Classic Beauties door Frederique Upmeijer. Mede
door haar kennis en enthousiasme hebben velen met nog meer belangstelling de tentoonstelling in
de Hermitage in Amsterdam bezocht.
Reminder volgende lezing
Lezing “100 jaar Bauhaus”
Op 23 januari zal Aldwin Kroeze deze lezing voor Zin in Kunst verzorgen. Hij zal ons vertellen over de
vernieuwende kunst- en ontwerpschool Bauhaus en hoe deze evolueerde van een academie voor
kunst en architectuur tot een cultuurbegrip.
De lezing begint om 19.30 uur in ‘t Berflo en evenals bij de voorgaande bijeenkomsten is de zaal open
vanaf 19.00 uur. In de pauze is er koffie en thee en na afloop is er van 21.30 tot ongeveer 22.00 uur
gelegenheid om onder het genot van een drankje nog even met elkaar na te praten.
Aanvullende informatie n.a.v. de lezing:
De tentoonstelling ‘Nederland <-> Bauhaus -pioniers van een nieuwe wereld’ is te zien in Museum
Boijmans te Rotterdam, van 9 februari t/m 26 mei 2019. Bijna 800 objecten geven je in deze
tentoonstelling unieke inzage in de inspirerende wisselwerking tussen Nederland en het Bauhaus
door de jaren heen. Site: www.boijmans.nl
Lezing/workshop Museum No Hero Delden
Gemma Boon, directeur van het museum, zal deze gecombineerde lezing en workshop verzorgen op
6 maart a.s. van 14.00 tot 16.00 uur. Meer informatie daarover in de volgende nieuwsbrief in
februari.
Excursie
Voor hen die zich nog niet hebben aangemeld is er nog gelegenheid dit te doen bij de lezing op 23
januari. Je kunt je ook tot die datum opgeven via ons mailadres kunstkring.zin.in.kunst@gmail.com.
De rondleiding in het Felix Nussbaumhaus is al geboekt en na de 23e gaan we de organisatie
hieromtrent regelen.
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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

Ook de moeite waard
Leesclub kunstgeschiedenis
In Hengelo vindt op1 februari in de bibliotheek een informatieochtend plaats over een op te richten
leesclub kunstgeschiedenis. Een en ander is een initiatief van de Stichting Senia, de landelijke
organisatie van leesclubs. Senia werkt samen met de bibliotheek in Hengelo. Omdat wij ons kunnen
voorstellen dat er onder ons mensen zijn die daar belangstelling voor hebben, zal Diana Kiesenberg
aanwezig zijn op woensdagavond 23 januari. Zij is coördinator bij de stichting Senia en kan in de
pauze en na afloop van de lezing informatie geven over de op te starten leesclub kunstgeschiedenis.
Voor informatie kun je Diana ook mailen:
Diana.kiesenberg@senia.nl

‘De Naakte Waarheid’
Deze tentoonstelling is te zien in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede van 26 januari t/m 16 juni
2019. “Wie zijn wij en hoe zijn we in zes eeuwen tijd geworden tot wie we zijn. Dat zijn de grote
vragen achter deze tentoonstelling. Meer dan 110 topwerken uit zes eeuwen schilderen,
beeldhouwen, fotograferen, tekenen en filmen. Een beeldende zoektocht naar onszelf met als
metafoor de naakte mens. Deze tentoonstelling gaat over ons allemaal”.
Site: www.rijksmuseumtwenthe.nl

‘Mut zum Aufbruch’
Deze tentoonstelling is te zien in een klein museum vlak over de grens in Gildehaus, het Otto Pankok
Museum. Otto Pankok was een veelzijdige Duitse beeldend kunstenaar die altijd zijn eigen weg is
gegaan, in zijn werk maar ook in zijn politieke keuzes.
Naast zijn eigen werk is nu deze tentoonstelling te zien, met werk van vrouwelijke kunstenaars
geboren rond 1900 en afkomstig uit Bremen, Fischerhude en Worpswede.
Site: www.pankok-museum.de

Tot ziens bij onze derde lezing of bij één van onze volgende activiteiten.

Anne-Marie Biemans, Marianne Tegelaers, Elly Zwienenberg

Nieuwsbrief 5, februari 2019

Beste allemaal,
Voor een aantal van jullie was de lezing in januari de afsluiting van het eerste seizoen van Zin in Kunst.
Maar...we zien jullie in het volgende seizoen graag weer terug. Het grote aantal enthousiaste reacties
dat we kregen is voor ons een stimulans om mooie plannen te maken voor het nieuwe seizoen.
De derde lezing over 100 jaar Bauhaus was, evenals de andere lezingen, weer zeer boeiend en
inspirerend. Aldwin Kroeze is een enthousiast verteller met zeer veel kennis van zaken.
Er staan nog 2 activiteiten op het programma:
• Lezing /workshop in museum No Hero in Delden: 40 leden hebben zich aangemeld.
• Excursie Felix Nussbaumhaus in Osnabrück: ca 30 deelnemers hebben zich hiervoor opgegeven.
Informatie over de lezing/workshop bij museum No Hero:
Op woensdag 6 maart word je om 13.45 uur verwacht bij het museum, Hengelosestraat 2/4 in Delden.
De kosten bedragen € 10 per persoon (m.u.v. members/vrijwilligers), dit bedrag kun je contant (graag
gepast) betalen bij de entree aan Marianne Tegelaers, wij rekenen vervolgens af met het museum.
Mocht je na afloop van het bezoek aan dit museum vaker terug willen komen, dan is er de mogelijkheid
om met bijbetaling van € 7,50 een memberkaart te kopen. Deze geeft een jaar lang gratis toegang tot
het museum No Hero.
Na een algemene inleiding door directeur Gemma Boon over de visie en missie van het museum, de
collectie en het gebouw, kun je de tentoonstelling ‘Women of Japan’ bekijken en is er gelegenheid om
een kopje koffie of thee te drinken in het restaurant. Na de pauze volgt het workshopgedeelte: wij gaan
in kleine groepen in gesprek aan de hand van de thema’s die op de website over de tentoonstelling
vermeld staan. Hierna is er tot 17:00 uur gelegenheid om zelf rond te kijken in het museum en/of iets te
gebruiken in het restaurant.
Het is de moeite waard om je ter voorbereiding op het museumbezoek te verdiepen in de beschrijving
van de tentoonstelling ‘Women of Japan’. De website van het museum: www.museumnohero.nl
Mocht je je hebben opgegeven en toch verhinderd zijn, laat het ons weten, zodat wij belangstellenden op
de wachtlijst kunnen informeren.
Informatie excursie naar Osnabrück op 5 april:
Hierover ontvang je nader bericht in de volgende nieuwsbrief.
Tot ziens bij een van de activiteiten of tot volgend seizoen.
Vriendelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg

Nieuwsbrief 6, maart 2019

Beste allemaal,
Hierbij ontvangen jullie de laatste nieuwsbrief van het eerste seizoen van Zin in Kunst. We
kunnen terugkijken op interessante lezingen door inspirerende sprekers. Het aantal
belangstellenden heeft onze verwachtingen overtroffen. We zijn dan ook al weer bezig met het
maken van plannen voor het volgende seizoen. Jullie ideeën zijn daarbij welkom. Hierover aan
het eind van deze brief meer.
Bezoek museum No Hero
We kregen veel positieve reacties n.a.v. deze bijzondere middag o.l.v. directeur Gemma Boon.
Met haar lezing gaf zij ons een (leerzaam) kijkje achter de schermen van de voorbereiding en
totstandkoming van de tentoonstelling “Women of Japan”.
Na de lezing hebben we de tentoonstelling bekeken en zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
Dit deden we aan de hand van een aantal stellingen en vragen volgens de visie van het
museum: “kunst kan het startpunt zijn voor een gesprek. Een gesprek over wat ons bindt, wat
ons onderscheidt en wat we belangrijk vinden. Maar ook over schoonheid, angst of onbegrip”.
(tekst www.museumnohero.nl )
Excursie Osnabrück
Op 5 april a.s. gaan we naar het indrukwekkende Felix Nussbaumhaus in Osnabrück. We zullen
daar een rondleiding krijgen en ook is er tijd om op eigen gelegenheid de stad te bezoeken.
Stadswandelingen worden ter beschikking gesteld.
De mensen die zich hiervoor hebben aangemeld ontvangen via de mail het bijbehorende
programma.
Volgend seizoen:
Zoals eerder vermeld hebben we veel zin om een mooi programma samen te stellen voor het
seizoen 2019-2020.
Het zou leuk zijn om daarbij kennis te nemen van jullie ideeën hierover. Misschien kunnen we
de betreffende inbreng meenemen in ons programma.
Heb je een idee, mail dat dan naar: kunstkring.zin.in.kunst@gmail.com
Je ontvangt de eerste nieuwsbrief van het seizoen 2019 – 2020 van Zin in Kunst de komende
maand augustus.

Graag tot mails, horens e/o ziens.
Vriendelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg

