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Beste allemaal,
Gezien de toen geldende Covidmaatregelen was het fijn dat we het aantal bezoekers voor de
lezing over Frank Lloyd Wright over twee avonden konden verdelen. Met dank aan de spreker
Harm van Egmond die bereid was om de lezing twee keer te verzorgen. Hij nam ons mee in het
werk en het leven van deze architect. Harms interessante presentatie, voorzien van duidelijke
foto’s en teksten, was boeiend en werd goed ontvangen.
Lezing 10 maart: (zelf)portretten
Tijdens deze lezing geeft Barbara Mensink ons een globaal overzicht van de vroegste
(zelf)portretten uit de Oudheid tot aan de hedendaagse selfie. Wat is eigenlijk een portret? Is
een weergave van een gezicht automatisch een portret? Moet de afbeelding realistisch en
herkenbaar zijn? Wanneer is een (zelf)portret geslaagd?
Barbara is kunsthistoricus en o.a. werkzaam in het Noordbrabants Museum in
Den Bosch.
Gang van zaken tijdens deze avond
Omdat de Covidmaatregelen niet meer nodig zijn, is het verloop van de avond als “vanouds”.
Dit betekent dat er geen QR code getoond hoeft te worden en ook de mondkapjesplicht vervalt.
De lezing bestaat uit twee keer 45 minuten met een korte koffie/theepauze. De koffie/thee is
gratis.
Voor wie zin heeft om nog even na te praten is er de gelegenheid een drankje te nemen. Omdat
we dit seizoen voor de laatste keer in ’t Berflo zijn serveren wij er een hapje bij. Het drankje is
voor eigen rekening.
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
Lezing Matthäus-Passion
Op 24 maart a.s. organiseert Kunstkring Zin in Kunst een lezing over de Matthäus-Passion.
Deze lezing in de Waterstaatskerk te Hengelo wordt verzorgd door Ben Coelman, bij
muziekliefhebbers geen onbekende.
Voor informatie en opgave: zie het aanmeldingsformulier op deze site.
BachTwente verzorgt i.s.m. Phion twee uitvoeringen van de Matthäus-Passion.

8 april in Enschede in het Muziekcentrum, en op 9 april in de St. Plechelmusbasiliek in
Oldenzaal. Aanvang 19.00 uur.

Excursie
Het kán en mág weer!
We zijn momenteel druk bezig met het maken van plannen omtrent een excursie in het
voorjaar. Zo gauw we deze plannen concreet hebben uitgewerkt, leggen we ze aan je voor. Wij
hopen dat jullie er t.z.t. net zo veel zin in hebben als wij.
Met hartelijke groeten,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg
Enkele tips:
“De Haanstra’s, 4 schilders uit één gezin”
De tentoonstelling is nog te zien tot en met zondag 13 maart in Hof 88 te Almelo
www.kunsthalhof88.nl/3202/0/nu-te-zien
“Unlimited”
Een expositie over zelfportretten uit de eigen collectie van het museum
Drents Museum Assen
www.drentsmuseum.nl

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

