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Beste allemaal,
Welkom bij het nieuwe seizoen van Stichting Kunstkring Zin in Kunst Hengelo
Het jaarprogramma
Met veel plezier presenteren we jullie een breed en interessant aanbod voor het seizoen 2022 - 2023.
Enkele van de thema’s binnen dit aanbod zijn ook dit jaar gekoppeld aan op dat moment lopende
tentoonstellingen.
Neem bijvoorbeeld ”De grootste Vermeer-tentoonstelling ooit” in het Rijksmuseum in Amsterdam.
Kunsthistoricus/kunstenaar Peter van der Woude zal tijdens zijn lezing in januari de geheimen van deze
schilder onthullen.
Openingslezing 28 september
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de schilder Piet Mondriaan werd geboren. Hij was één van de grootste
kunstenaars van de twintigste eeuw en er zijn diverse tentoonstellingen aan zijn werk gewijd. Daarom
willen we zeker niet aan deze bijzondere schilder voorbij gaan. Kunsthistorica Diana Kostman verzorgt de
lezing over zijn leven en de artistieke ontwikkeling in zijn werk.
Ter gelegenheid van de openingsavond bieden we jullie na afloop een hapje en een drankje aan.
Een minicursus
Voor het eerst in het bestaan van de kunstkring bieden we een minicursus aan, met als thema
Jugendstil/Art Nouveau. Deze cursus wordt in november gegeven door de voor velen van ons bekende
kunsthistorica Frederike Upmeijer. De cursus bestaat uit twee avonden met op elke avond een afgeronde
lezing. Dit betekent dat je ook voor één van beide avonden kunt kiezen. Het is natuurlijk het meest
compleet als je beide lezingen kunt bijwonen omdat ze goed op elkaar aansluiten. Zie hiervoor de
omschrijving op de pagina Jaarprogramma op deze website.
Madonna’s
In december is kunsthistorica Désirée Krikhaar bij ons te gast. Zij zal vertellen over Madonna’s door de
eeuwen heen. Over Maria die, ongeacht cultuur of religie, van alle tijden is en van iedereen. Vele mooie
en verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal.
Je gaat met Maria op een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe kennis en inzichten over de
meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld.
Beethovens Unsterbliche Geliebte
Wie de heer Ben Coelman wel eens heeft horen spreken weet hoe boeiend en humoristisch zijn lezingen
zijn over o.a. muziekstromingen, oratoria en componisten.
De pianist Santiago Costa is in Hengelo vooral bekend van de organisatie van pianoconcerten in de
Waterstaatskerk. Ook heeft hij in het verleden verschillende muzikale prijzen gewonnen.
We zijn dan ook blij deze 2 mensen bereid te hebben gevonden om een avond te verzorgen over
Beethovens “Unsterbliche Geliebte”. Wie kent bijvoorbeeld niet Beethovens Mondscheinsonate! Het
belooft in februari ‘23 een presentatie te worden over de liefde, omkleed met prachtige pianomuziek.
Wat is kunst?
De slotavond in maart ’23 wordt een avond anders dan andere. Kunsthistoricus Jaap Nijstad verzorgt
een beschouwende lezing over dit onderwerp met ruimte voor interactie.
Een bijzondere avond en misschien zelfs een “must” voor iedere kunstliefhebber.

Excursie
Zoals gebruikelijk organiseren wij ter afsluiting van het seizoen een excursie. Hierover volgt in het
voorjaar nadere informatie.
Aanmelden
Wij hopen dat jullie na het lezen van het bovenstaande net zo enthousiast zijn als wij en jullie weer met
velen mogen verwelkomen.
Dat kan vanaf nu via het aanmeldingsformulier op de website. Hier kun je verdere informatie vinden over
de inhoud, evenals over data, locaties en tijdstippen.
Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in.
Met hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Elly Zwienenberg
Marianne Tegelaers
Tips bij lezing Mondriaan 150 jaar:
Mondriaanhuis Amersfoort
“De wereld van Piet Mondriaan”. Te zien t/m 31 december 2025.
www.mondriaanhuis.nl
Villa Mondriaan in Winterswijk
Het museum over de jonge jaren van Piet Mondriaan
Aan het bezoek kan ook een Mondriaanwandeling en een Mondriaanfietstocht worden gekoppeld.
www.villamondriaan.nl
Kunstmuseum Den Haag
Dit museum heeft de grootste collectie Mondriaans ter wereld.
www.kunstmuseum.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
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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

