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WAT DOET KUNST IN ZICHT?
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis
over beeldende kunst en archeologie om de ontwikkeling van artistieke
belangstelling bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe
organiseert de stichting kursussen waarin zowel historische als aktuele
onderwerpen op het gebied van beeldende kunst en archeologie aan de
orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen.
INFORMATIE OVER DE KURSUSSEN

Alle kursussen worden gegeven door deskundige docenten, voor het
merendeel kunsthistorici en archeologen. Bij iedere kursus ontvangt de
kursist schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De kursussen
worden geïllustreerd met dia’s. Een apart onderdeel binnen het pro
gramma van Kunst in Zicht vormen de vakantiekursussen. In twee
avonden krijgt u veel te horen over populaire vakantiebestemmingen.
Naast kunsthistorische informatie worden ook praktische toeristische
tips gegeven.
INSCHRIJVING

Inschrijving voor kursussen kan op twee manieren geschieden:
* door storting van het verschuldigde kursusgeld onder vermelding van
het kursusnummer op gironr. 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht,
Groningen tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de kursus of
♦ door aanmelding en betaling bij Athena’s boekhandel, Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42, Groningen tot 5 dagen voor aanvang van de kursus.

KURSUSVOORWAARDEN
Bij onvoldoende deelname gaat een kursus niet door. Kursisten krijgen
hiervan bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds
betaalde kursusgeld wordt uiteraard teruggestort.
Afzeggen door kursisten kan tot 21 dagen voor aanvang van de
kursus. Het reeds betaalde kursusgeld wordt dan terugbetaald onder
aftrek van ƒ 25.— administratiekosten. In alle andere gevallen wordt
geen restitutie verleend.
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PLAATS VAN DE KURSUSSEN

FORMA AKTUA:
Nieuwe Ebbingestraat 129, Groningen
ATHENA’S boekhandel: Oude Kijk in ’t Jatstraat 42, Groningen

KORTINGEN
Donateurs, houders van een PAS 65+ , CJP-ers en studenten ontvangen
een korting van 10 % op de vermelde kursusgelden.

DONATEURS
Wilt u de aktiviteiten van de Stichting Kunst in Zicht steunen, dan
kunt u donateur worden door minimaal ƒ 15.— per kursusjaar over te
maken op postbanknummer 4970581 t.n.v. de Stichting Kunst in Zicht,
Groningen onder vermelding van "donateur KIZ". Donateurs krijgen
korting op de kursussen en worden op de hoogte gehouden van de
aktiviteiten van de Stichting.

LEZINGEN

De Stichting Kunst in Zicht doet meer. Naast kursussen organiseert
Kunst in Zicht lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. In
ons bestand staan vele namen van specialisten op zeer diverse terrei
nen. Tegen gunstige voorwaarden komen wij naar u toe om op uw
personeels- of verenigingsavond een kunsthistorische of archeologische
kursus te geven. Eveneens bestaat de mogelijkheid een lezing of kursus
uit ons aanbod bij u thuis te laten verzorgen. Dit kan in alle plaatsen
in de noordelijke regio.

NADERE INFORMATIE
Voor nadere inlichtingen over alle aktiviteiten van Kunst in Zicht kunt
U ons bereiken via Postbus 1181, 9701 BD Groningen of bij
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 in Groningen.

Wijzigingen in het programma voorbehouden.
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OVERZICHT VAN DE KURSUSSEN 1988

kursus 1 ma 3 okt

barcelona

vakantiekursus

kursus 2 di 4 okt

boedapest

vakantiekursus

kursus 3 ma 10 okt

istanbul

vakantiekursus

kursus 4 di 11 okt

florence

vakantiekursus

kursus 5 ma 24,31 okt,7 nov

binationale

moderne kunst

kursus 6 di 25 okt,l, 8 nov

expressionisme moderne kunst

kursus 7 ma 21,28 nov,12 dec groningen

geschiedenis

kursus 8 di 15, 22 nov

stillevens

beeldende kunst

kursus 9 di 29 nov

moederschap

beeldende kunst

kursuslO di 6, 13, 20 dec

van gogh

moderne kunst

kursusll di 10 en 17 jan

groningen

archeologie

kursusl2 di 24 en 31 jan

groningen

stadsplanning

kursus 13 wo 18 en 25 jan

toscane

vakantiekursus
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kursus 1

BARCELONA

datum: ma 3 okt
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: L. v.d. Laan
plaats: Athena’s Boekhandel
Barcelona is sterk in opkomst als belangrijk Europees kultuurcentrum.
Velen brengen de stad direkt in verband met de wonderbaarlijke architektuur van Antoni Gaudi. Fascinerende bouwwerken van zijn tijdgeno
ten worden helaas vaak over het hoofd gezien, maar verdienen evenzeer
de aandacht. De schitterend gekonserveerde oude kern, de Barrio Gotico, bezit nog fraaie staaltjes middeleeuwse bouwkunst binnen een deels
nog ouder stratenpatroon.
Tegenwoordig begint Barcelona steden als Milaan en Parijs naar de
kroon te steken wat mode en meubeldesign betreft, bloeien architektuur
en stedebouw mede onder invloed van de naderende Olympische Spelen
weer op en beschikt de stad over een aantal goede musea. Kortom voor
elk wat wils.
In deze korte kursus zal aan de hand van dia’s een indruk worden
gegeven van het rijke Barcelonese kulturele leven. Na een historische
schets van de stad en haar bouwkunst zullen het Picassomuseum, de
Fonda^ion Juan Miro, het Catalaans Museum, waar een grote kollektie
regionale, romaanse en gothische kunst op bijzondere wijze gepresen
teerd wordt, de revue passeren.
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kursus 2
ISTANBUL

datum: ma 10 okt
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: Prof. WJ. Aerts
plaats: Athena’s Boekhandel

Istanbul heeft een zeer lange geschiedenis. In 660 voor Chr. stichtten
kolonisten uit Megara op een driehoekige landtong van het Zuidoostelijk
deel van Thracië de stad Byzantion. In de oudheid nam de stad een
belangrijke positie in als handelsplaats: de Gouden Hoorn is een van de
fraaiste natuurlijke havens ter wereld. Haar strategische ligging, de
sterke Romeinse vloot en de aangelegde landmuren maakten haar onder
Constantijn de Grote bovendien vrijwel onneembaar. Pas onder keizer
Justinianus (527-565) werd Constantinopel het belangrijkste kulturele
centrum van de middeleeuwen.
De politieke macht werd feitelijk al gebroken door de westerse
kruisvaarders in 1204. Na verovering van de stad door de Turken in
1453 werden vele moskeeën gebouwd, waarvan vooral die van Sinan een
bijzondere schoonheid bezitten. Ondanks het feit dat plundering en
vernieling diepe sporen hebben achtergelaten is veel bewaard gebleven,
genoeg om een indruk te geven van de pracht van deze unieke stad.
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kursus 3

BOEDAPEST

Burg von Buda von Osten her guehen (Stich von Michoel Wohlgemuth, Ende des 15. Jh.)

datum: di 4 okt
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: A. Keiler
plaats: Athena’s Boekhandel

Boedapest is in de vorige eeuw ontstaan door samenvoeging van een
aantal zelfstandige stadsdelen. Pest, gelegen aan de oostzijde van de
Donau en Boeda, aan de overzijde gelegen. Pest vertoont het karakter
van een bruisende wereldstad. Het stadsbeeld wordt hier bepaald door
het negentiende eeuwse brede, geometrische stratenplan en de voorna
melijk negentiende en twintigste eeuwse gebouwen. De bekendste zijn
het Parlementsgebouw, het Monument op het Heldenplein en de Basilica.
Boeda heeft in tegenstelling tot Pest meer het karakter van een
rustige villawijk. Hier bevindt zich ook de prachtige burchtwijk. Nadat
dit gedeelte van Boedapest in de tweede wereldoorlog zwaar werd
beschadigd zijn de meeste gebouwen weer prachtig gerestaureerd. Een
mooi voorbeeld is het in Neo-Barokke stijl gebouwde museumkomplex.
Naast deze bekende zullen op deze kursusavond ook minder bekende
monumenten aandacht krijgen.
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kursus 4

FLORENCE

datum: di 11 okt
tijd: 19.30 — 2130 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: J. Panders
plaats: Athena’s Boekhandel

Florence werd in de Romeinse tijd "Florentia" genoemd - "zij die bloei
en moge". Een wens die niet vergeefs bleek. De kern van de stad
bestaat nu uit een groot plein, een stadhuis gemarkeerd door een hoge
toren en een monumentale kathedraal met de opvallende koepel van
Brunelleschi. Rond het centrum liggen vele rijk gedekoreerde bedelordekerken uit de Renaissance. Florence bezit vele musea, waarvan de
Galleria degli Uffizi en Palazzo Pitti de grootste en bekendste zijn.
Florence kan een kunsthistorisch pakhuis worden genoemd, zoveel is er
te zien.
In de kursus maken we als het ware een wandeling door de stad en
bezoeken de meest opvallende gebouwen. De nadruk zal liggen op de
schilderkunst en beeldhouwkunst gemaakt in de bloeitijd van Florence
(1300 - 1500). Hierbij passeren beroemde kunstenaars de revue, zoals
Cimabue en Giotto, Masaccio en Donatello, Raphael en Michelangelo. De
schilderijen en beelden die tijdens de kursus worden behandeld bevinden
zich grotendeels in de stad, zodat een ieder zelf later de kunstwerken
ter plekke kan bekijken.
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kursus 5
DUITSERS EN AMERIKANEN VAN DE JAREN ’80

data: ma 24, 31 okt, 7 nov
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: H. Puts
plaats: Forma Aktua

In de herfst van 1988 wordt in Düsseldorf een tentoonstelling gehouden
van recente Duitse kunst, en tegelijkertijd in Boston van recente Ame
rikaanse kunst. Dit tweedelig spektakel wordt BINATIONALE gedoopt en
toont 28 vooraanstaande kunstenaars uit de Bondsrepubliek en 27 uit de
Verenigde Staten, allen met werk uit de laatste drie jaar. Beide ten
toonstellingen zijn parallel voorbereid en worden in beide plaatsen op
24 september 1988 geopend, om aansluitend te worden uitgewisseld.
De makers willen werk laten aen dat karakteristiek is voor de kunst
van de late jaren tachtig. Geen breed overzicht, maar een "engagierte
Auswahl individueller Positionen in der Kunst der spaten 80er Jahren".
Onder de kunstenaars zijn Lothar Baumgarten, Jörg Immendorf en
Albert Oehlen uit Duitsland en Jeff Koons, Anette Lemieux en Philip
Taaffe uit Amerika.
Naar aanleiding van deze tentoonstellingen wordt een kursus gege
ven, waarin het werk van een aantal van deze kunstenaars zal worden
besproken, met als doel tot enig inzicht te komen in de recente beel
dende kunst in beide landen.
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kursus 6
DUITS EXPRESSIONISME

data: di 25 okt, 1, 8 nov
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: J. Schoenmaker
plaats: Forma Aktua

In de eerste decennia van onze eeuw vond de "revolutie" van de moder
ne kunst plaats. Het Duitse Expressionisme speelde hierin een belang
rijke rol. Deze kunststroming, die ook nu nog invloed heeft, werd een
van de wegbereiders van de abstrakte kunst. Haar essentie lag in het
zoeken naar het oorspronkelijke en het wezenlijke. Vandaar ook dat de
kunstenaars grote interesse hadden in de primitieve kunst. Dit resul
teerde in het uitbeelden van het gevoel in vereenvoudigde vormen en
veelal felle kleuren.
In de kursus wordt de meeste aandacht besteed aan Kandinsky,
Macke, Campendonk, Kirchner, Jawlensky, Schmidt-Rotluff en Nolde,
leden van de kunstkringen "Der Blaue Reiter" en "Die Brücke". Verder
passeren kunstenaars als Kokoschka, Beckmann en Mare de revue.
Wanneer deze kursus wordt gegeven, vindt in het Stedelijk Museum
te Amsterdam de tentoonstelling "Het Duitse Expressionisme" plaats. Een
gezamelijk te ondernemen exkursie is in overleg mogelijk.
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kursus 7
GESCHIEDENIS VAN GRONINGEN

data: 21, 28 nov, 12 dec
tijd: 19.30 — 2130 uur
kosten: ƒ 37.50
docenten: J. Meinema
Y.Botke, H.v.d. Veen
plaats: Forma Aktua
Op de eerste avond wordt ingegaan op de geschiedenis tot 1594. Aan
dacht wordt gegeven aan kerken en kloosters, borgen en de rechterlijke
organisatie. Uiteraard komt ook de verhouding Stad-Ommelanden aan de
orde. Het verlies van Groningens min of meer autonome positie in de
eerste helft van de zestiende eeuw en de Reductie van 1594 vormen het
slot van de eerste avond.
De beide andere avonden zijn gewijd aan twee afzonderlijke thema’s.
De neergang van de Groninger jonkers en de opkomst van de boeren,
zoals die zich rond 1800 manifesteerde, vormt het onderwerp van de
tweede bijeenkomst. Centraal staan de ontwikkelingen in het Marne
gebied.
De industrialisatie is het laatste thema waaraan aandacht wordt
gegeven. Deze is het meest spectaculair in de Veenkoloniën. Hier wordt
de achteruitgang van de zeevaart als het ware gecompenseerd door een
voor Nederlandse begrippen opvallend vroege fabrieksnijverheid
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kursus 8

STILLEVENS

data: di 15, 22 nov
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: C. ten Bruggencate
plaats: Forma Aktua

Schilderkunst kan op verschillende manieren ingedeeld worden in perio
des en in scholen en naar onderwerp. Een voorbeeld van de laatste
indeling is de stillevenschilderkunst, waaronder al die voorstellingen
vallen, die "dode" dingen afbeelden. Binnen dit genre doet zich een
grote verschiedenheid aan types voor: het bloemenstilleven, de keuken
en marktstukken, het stilleven met vruchten en kostbare voorwerpen,
het atelierstilleven, etc. etc.
Het stilleven scheidde zich, evenals het landschap, het portret en
het genre rond 1600 in Holland af als zelfstandige tak van de schil
derkunst. Het maakte in Holland meteen een grote bloei door in de
zeventiende eeuw. Het werd door de Academies echter laag gewaardeerd
omdat het geen verheven inhoud had. Kunstenaars uit de negentiende en
twintigste eeuw ontdekten in het stilleven de mogelijkheid tot koncentratie op schilderkunstige problemen.
In de kursus zal de oorsprong van het stilleven en een aantal peri
odes waarin het onderwerp een bloei doormaakte behandeld worden.
Gekeken wordt naar de verschillende wijzen waarop kunstenaars met dit
onderwerp omgaan en naar de betekenissen die overgedragen worden.
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kursus 9

MOEDERSCHAP IN DE GENREKUNST

datum: di 29 nov
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: M. Halbertsma
plaats: Forma Aktua

In de zestiende en zeventiende eeuw verschenen in de Hollandse schil
derkunst de "alledaagse tafereeltjes". Deze genrestukken onderscheiden
zich van portretten, historiestukken, stillevens en landschappen, doordat
figuren in een natuurlijk lijkende omgeving zijn geplaatst. De werke
lijkheid wordt echter niet afgebeeld zoals die toen was, maar zoals die
werd gewenst. De schilderijen bezaten namelijk een moraliserende
boodschap in een tijd van grote veranderingen in de samenleving.
Aanvankelijk werden typen geschilderd, zoals van boeren, hoeren en
kroeglopers om de burgers te konfronteren met de gevolgen van het
toegeven aan lusten en driften. In latere werken werden zindelijke
huishoudens en deugdzame moders getoond om het volk het goede
voorbeeld te geven. Ook in de Duitse en Franse schilderkunst verschijnt
een dergelijke thematiek.
Aan de hand van dia’s van schilderijen van Jan Steen, Vermeer,
Pieter de Hoogh en van schilders uit later eeuwen wordt in deze kursus
de visie op het gezin en moederschap door de eeuwen heen beschouwd.
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kursus 10

VAN GOGH EN MILLET: BOERENSCHILDERS ONDER ELKAAR

data: di 6, 13, 20 dec
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: T. Meedendorp
plaats: Forma Aktua

Voordat Vincent van Gogh (1853-1890) in 1880 serieus zijn loopbaan als
kunstenaar begon had hij zeven jaar gewerkt in de kunsthandel. Mede
hierdoor was zijn kennis van schilderkunst en grafiek, zowel van oude
als eigentijdse niet gering. Dit alles vond zijn weerslag in een langzaam
groeiende lijst van door hem bewonderde schilders en tekenaars, zoals
Rembrandt, Rubens, Frans Hals, de Haagse School-kunstenaars, de
Barbizon-schilders uit Frankrijk en niet te vergeten de Japanse prent
kunstenaars. Maar nummer één op deze lijst was de Franse boerenschilder Jean-Frangois Millet (1814-1875). Millet was de enige kunstenaar
wiens werk hij zijn gehele loopbaan regelmatig heeft gekopieerd. Aan
vankelijk om zijn eigen tekenhand te oefenen en later om zijn eigen
opvattingen over moderne kunst kracht bij te zetten.
In de kursus zal daarom nadruk liggen op de invloed van de Franse
op de Brabantse boerenschilder. Daarnaast komen andere invloeden aan
bod, zoals die van de Engelse tijdschriftillustraties op Vincents vroege
tekenwerk en de beter bekende invloed van de Japanse prentkunst op
zijn latere schilderijen.
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kursus 11
OPGRAVINGEN IN DE STAD GRONINGEN

data: di 10, 17 jan
tijd: 1930 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: J. Schoneveld
plaats: Forma Aktua

Stadsarcheologie lijkt een nieuw verschijnsel. Sinds enkele jaren is men
tot de ontdekking gekomen dat de centra van de Nederlandse steden
een rijk bodemarchief bevatten.
Hoewel Groningen zelf geen stadsarcheoloog heeft aangesteld, heeft
er veel archeologisch onderzoek plaats gevonden. Reeds in 1928 onder
zocht Prof. A.E.van Giffen de bouwput van de tegenwoordige boekhandel
Schoften aan de Grote Markt. In de jaren erna wist hij door talrijke
kleine waarnemingen veel te weten te komen over het oude Groningen.
Zo stelde hij de loop van de oude wallen en muren vast en onderzocht
de dwangburchten rond de stad.
In het voorjaar van 1987 vond opnieuw een opmerkelijke archeolo
gische opgraving in Groningen plaats. Door de sloop van het oude
politiebureau aan het Martinikerkhof kon een onderzoek ingesteld
worden naar de oudste bewoners van de Stad. De lezingen zullen een
verslag geven van de gang van zaken tijdens deze en voorafgaande
opgravingen, maar vooral van de archeologische, historische en kunst
historische resultaten van de "opgraving Martinikerkhof.
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kursus 12

GRONINGEN EN DE TOEKOMST

data: di 24, 31 jan
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: H. Hekkema
plaats: Fonna Aktua

Torengebouw Kieihues gezien vanaf de A-brug

De stad Groningen voert momenteel een uiterst voortvarende bouwpolitiek. De gedurfde aanpak en de open planprodedure rond de intensive
ring van het Verbindingskanaal heeft niet alleen nationaal, maar zelfs
tot over onze landsgrenzen de aandacht getrokken. Bij de revatilisering
van de Grote Markt lijkt men niet terug te schrikken voor forse ingre
pen. Afbraak van het Stadjershuis en verplaatsing van het Goudkantoor
worden overwogen, teneinde het marktplein beter in de binnenstad te
kunnen integreren. Ook aan de stadsrand is de aktiviteit groot. In het
zuiden is onlangs de bouw van Corpus den Hoorn - Zuid begonnen en
voor het noorden liggen de tekeningen van de nieuwe woonwijk De
Hunze al klaar.
Aan deze ontwikkelingen is in de regionale bladen ruim aandacht
geschonken. Het totaal aan informatie is echter nogal versnipperd, en
wat bijvoorbeeld de architektonische uitwerkingen betreft, vaak beperkt.
Reden genoeg om in twee bijeenkomsten eens nader op de plannen in te
gaan en een en ander op een rijtje te zetten.
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kursus 13
TOSCANE (ITALIË)

data: woe 18, 25 jan
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: J. Panders
plaats: Athena’s Boekhandel
Toscane wordt gekenmerkt door een landschap met heuvels, bergen en
vlakten en bezit verschillende historische stadskernen. De belangrijkste
steden zijn het renaissance Florence en middeleeuwse Siena. In de
kursus zal de nadruk op deze twee steden liggen. Met name de ontwik
keling in de schilderkunst in de periode 1300-1500 van deze elkaar
zwaar bekonkurrerende steden zal worden behandeld.
Ook andere Toscaanse stadjes, die elk een geheel eigen karakter en
sfeer hebben komen aan de orde. Pienza bijvoorbeeld. Deze stad werd
door paus Pius II, die er geboren was, omgevormd tot diens renaissance
ideaalstad. Verder het hooggelegen Volterra, waarvan het stadsbeeld nog
altijd wordt bepaald door de middeleeuwen. En Pisa met het Domkomplex met de wereldberoemde klokketoren. Of het bergstadje San Gimignano, dat met de vele stadstorens een karakteristiek en nagenoeg
middeleeuws stadsbeeld biedt. In de kursus zal een eerste oriëntatie
worden gegeven van wat er allemaal te zien is in Toscane, waarbij
zowel schilderkunst, beeldhouwkunst als architektuur aan bod komen.
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OVERZICHT VAN DE KURSUSSEN

1989

kursus 14 ma 16,23, 30 jan

de jaren *20 beeldende kunst

kursus 15 ma 13, 20, 27 feb

70.000 jaar

archeologie

kursus 16 di 14, 21, 25 feb

art nouveau

moderne kunsT

kursus 17 wo 15 en 22 feb

armando

moderne kunst

kursus 18 ma 6, 13, 20 mrt

verleden leven archeologie

kursus 19 di 7, 14, 21 mrt

carel visser

beeldende kunst

kursus 20 wo 8, 15, 22 mrt

egypte

vakantiekursus

kursus 21 ma 3,10,17,24 apr

de ploeg

moderne kunst

kursus 22 di 4 en 11 apr

griekenland

vakantiekursus

kursus 23 di 18 en 25 apr

turkije

vakantiekursus

kursus 24 wo 12 en 19 apr

hongarije

vakantiekursus

kursus 25 ma 8, di 9 mei

malewitsj

moderne kunst

kursus 26 ma 22,29 mei,5,12 juniimpressionisme moderne kunst
kursus 27 di 23 en 30 mei

beeldenroutes beeldende kunst
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GEGEVENS OVER DE DOCENTEN

drs Leo van der Laan - kunsthistoricus, medewerker Monumentendienst
prof WJ. Aerts - hoogleraar Byzantinologie, Middel- en Nieuwgrieks
Anna Keiler - studente kunstgeschiedenis
drs Janneke Panders - kunsthistorica bij het Kunsthistorisch Instituut
drs Henk Puts - kunsthistoricus
drs Jeltina Schoenmaker - kunsthistorica en klassiek archeologe
drs Jan Schoneveld - kunsthistoricus, archeoloog en Egyptoloog
drs Caroline ten Bruggencate - kunsthistorica
dr Marlite Halbertsma - kunsthistorica en docente Akademie Minerva
J. Meinema - werkzaam bij het Rijksarchief Groningen
drs Y.Botke - docent geschiedenis Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
drs H.van der Veen - docent geschiedenis Noordelijke Hogeschool
Teio Meedendorp - student kunstgeschiedenis, stage Van Gogh Museum
drs Jaap Ekhart - kunsthistoricus
drs Jaap Bruintjes - kunsthistoricus, auteur catalogus van Doesburg
drs Herma Hekkema - kunsthistorica, specialisatie architektuur
drs Bert Huiskes - archeologie en educatie
drs Marion Aarts - studente prehistorie, klassiek archeologe
drs Janet Meester - kunsthistorica, werkzaam in het Groninger Museum
drs Steven Kolsteren - hoofd Educatieve Dienst Groninger Museum
drs Jan Jaap Hekman - archeoloog, specialisme Griekse prehistorie
Theunis Veenstra - student theologie, leidde reizen naar Turkije
drs Maarten Bunt - kunsthistoricus, student Akademie Minerva
Rein Paalman - student kunstgeschiedenis
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Colofon:

Vormgeving omslag: Efraïm Millikowski, Gerard de Vries
Samenstelling inhoud: Jet Pieters, Maarten Bunt, Gelbrich Jensma

De uitgave van dit programmaboekje werd mogelijk gemaakt door:
N.V. Nederlandse Gasunie
Van Dam Delicatessen, Munnekeholm 22, Groningen
Filmcafe, Zuiderdiep 139, Groningen
Moe’s Tuin, A-Kerkhof 22, Groningen
Flokstra, Creatief Centrum, Stoeldraaiersstraat 35, Groningen

De aktiviteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden verder mogelijk
gemaakt door Athena’s Boekhandel, Groningen

JJoe’s Tuin
cgaan eten
omtecgenieten

a-kerkhof zz 22
telefoon 050-127950
lunch van 12.00 tot 14.00
keuken open vanaf 17.30
’s zondags gesloten
ook dieetmenu’s

Een beet je minder betekent meer

Een draai aande knop,een vingeraan de thermostaat en we kokenenstoken, douchenen
baden. Altijd is er aardgas. I let is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks meer bij stilstaan,
löch zou dat soms wel mogen. Omdat we ergraag noggeneraties lang plezier van willen hebben.
De Gasunie zit niet stil als het erom gaat om het aardgas veilig, schoon en
zonder verspilling te transporteren. LI kunt misschien wat zuiniger stoken en zorgen
dat er geen warmte onnodig ontsnapt. Samen bereiken we dan meer voor later.

K51

Ons aardgas is in goede handen bij de Gasunie.
DE GASUNIE DRAAGT ZORG VOOR DE AARDGASVOORZIENING DOOR INKOOP, TRANSPORT, VERKOOP
t N HET BEVORDEREN VAN EEN DOELMATIG GEBRUIK VAN AARDGAS

BIJ FLOKSTRA
VINDT JE EEN RUIM
ASSORTIMENT
KUNSTENAARS-EN
HANDENARBEIDBENODIGDHEDEN.
VOOR HOBBY OF BEROER...

creatief

centrum

STOELDRAAIERSTRAAT 35-GRONINGEN

