
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste allemaal, 

Van harte welkom bij het nieuwe seizoen van Zin in Kunst! 

Covid-19 heeft ook ons de afgelopen twee seizoenen parten gespeeld. Veel activiteiten zijn niet 
doorgegaan. Gelukkig mogen we nu weer, zij het met inachtneming van de huidige 
maatregelen, lezingen organiseren.  

We kunnen jullie komend seizoen wederom een vijftal mooie lezingen aanbieden. Deze staan 
omschreven in het jaarprogramma op onze website. Het aanmeldingsformulier staat eveneens 
op deze website.  

Mocht je vorig jaar een vriendenpas hebben aangeschaft, dan hoef je dat nu niet opnieuw te 
doen (dit staat ook in het aanmeldingsformulier).  

Wat betreft de locatie: dit zal of de voor velen bekende theaterzaal van ‘t Berflo zijn, of de grote 
zaal in de Waterstaatskerk. De keuze hangt af van de maatregelen die in de persconferentie op 
20 september a.s. bekend worden gemaakt. Het spreekt voor zich dat we er alles aan willen 
doen om het een en ander veilig te laten verlopen. Hierbij vragen wij natuurlijk ook jullie 
medewerking. 

We laten na 20 september zo snel als mogelijk weten welke locatie het zal worden. 

Wij hopen dat zich weer veel vrienden zullen aanmelden! De eerste lezing is op 
woensdagavond 29 september, we kijken er naar uit jullie dan weer te ontmoeten! 

 
Tot binnenkort. 
 
Met hartelijke groet, 
Anne-Marie Biemans 
Marianne Tegelaers 
Elly Zwienenberg 
 
 

 
 

    
Z Zero-beweging - Armando - Die Leiter K Kubisme – Pablo Picasso- Two characters 
I Impressionisme - Pierre-Auguste Renoir - Le dejeurner des Canotiers U Urban Art – Banksy- Maid 
N Neoclassisisme - Jacob Otten Husly - Gemeentehuis Groningen N Nieuwe Wilden - Helmut Middendorf  - Der Sänger 
I Informele Kunst - Jean Dubuffet- Site inhabited by objects S Surrealisme – Salvador Dali - The persistence of memory 
N Naïeve schilderkunst - Henri Rousseau - De maaltijd van de leeuw T Traditionalisme - Ad van der Steur- Museum Boijmans van Beuningen 

Nieuwsbrief 23 – augustus 2021 



 

 

 
 
 
 
 


