Nieuwsbrief 26 – november 2021

Beste allemaal,
Persconferentie
Tijdens de persconferentie op 12 november j.l. zijn de maatregelen rond Covid-19
aangescherpt. Voorstellingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zijn tot nog toe
echter wél toegestaan.
Dit betekent voor onze kunstkring dat de komende lezing op 25 november a.s. gewoon door kan
gaan. Daar zijn we blij mee.
Terugblik vorige lezing
Aan de hand van de reacties blijkt, dat de lezing over Charlotte Salomon door Marian van
Caspel heel goed is ontvangen.
Velen waren onder de indruk van haar levensverhaal en de manier waarop zij dit vorm heeft
gegeven in haar werk “Leben? oder Theater?”
Lezing “De ontdekking van het heden” op 25 november
Kunsthistorica Tine Zevenhuizen zal ons vertellen hoe kunstenaars reageerden op een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen die ingezet zijn rond 1900 en nog steeds onze wereld kleuren.
Dit doet zij aan de hand van een verzameling modernistische schilderijen van o.a. Miró,
Mondriaan, Picasso, van Dongen en anderen.
Praktische informatie
De lezing vindt plaats in de theaterzaal van ‘t Berflo.
Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur
Adres:
Apolloplein 1
7552 VG Hengelo
Voor wat betreft de gang van zaken tijdens deze lezing hebben we enkele aanpassingen
moeten doen. Dit vanzelfsprekend in het belang van ons allemaal.
Na het scannen van de QR code bij binnenkomst staat er een kop koffie/thee of frisdrank voor
je klaar.
De pauze zal wat anders verlopen dan je gewend bent. Deze is kortdurend en het is de
bedoeling dat je de zaal niet verlaat. Als je gebruik wilt maken van het toilet krijg je daar op dat
moment even de gelegenheid voor.
Na de lezing is er geen “nazit” met een drankje.

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!
We hopen op een boeiende en inspirerende lezing en verwelkomen je graag op 25 november.

Hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg

Tips
“CODA Paper Art” 2021
Nog t/m 9 januari 2022
Coda Museum Apeldoorn
www.coda-apeldoorn.nl
“Stilte - Mijn atelier in lockdown” / Jeroen Krabbé
Nog t/m 5 december aanstaande
Museum De Fundatie in Zwolle
www.museumdefundatie.nl
Om in de kerstsfeer te komen
Van 6 december t/m 9 januari 2022 is er een bijzondere collectie kerstgroepen te zien in:
het “Museum voor Heiligenbeelden” in Kranenburg bij Vorden
Het museum is gevestigd in een door Pierre Cuypers gebouwde neogotische kerk.
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
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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

K
U
N
S
T

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

