
 

 



 

Stichting Kunst in Zicht Postbus 1181 9701 BD Groningen Postgiro 4970581 

Bank ABN/AMRO Groningen Gironr. bank 802394 Rek.nr. 57.14.89.958 

Administratie: 

Centrum voor Amateurkunst Noorderbuitensingel 11 9717 KK Groningen tel 

050-719600 

Het bureau is geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 

13.00 uur. 

Buiten kantooruren tel 050-254485 (Dineke de Vries) 

Inschrijving: Athena’s Boekhandel 

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 9712 EL Groningen tel 050-125593 

Zondagmiddaglezingen: 

Centrum Beeldende Kunst (Cultuurcentrum De Oosterpoort) Trompsingel 27 

9724 CW Groningen tel 050-680160 

Kunst in Zicht is aangesloten bij de Algemene Groningen Informatie (AGI). In 

de hele provincie staan bij alle Openbare Bibliotheken en VWs terminals, waar 

informatie over het programma van de stichting opgeroepen kan worden onder 

het nummer *786#. 

De activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mede mogelijk gemaakt 

door Athena’s Boekhandel, Groningen. 
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I. HET NIEUWE VOORJAARSPROGRAMMA 

Voor u ligt het programmaboekje van de Stichting Kunst in Zicht voor het voorjaar 1993. Ook 

de tweede helft van het cursusjaar geeft een gevarieerd aanbod van lezingen, stadswandelingen 

en excursies op het gebied van beeldende kunst, architectuur, archeologie en toegepaste kunst. 

Het seizoen wordt geopend met een bezoek aan Galerie Puntgaaf (zie p. 8). De openbare 

lezing in het Academiegebouw zal gehouden worden op vrijdag 19 februari (zie p. 30). 

Evenals voorgaande jaren zal een aantal lezingen worden gewijd aan belangrijke culturele 

centra in Europa. Dit voorjaar zijn dat Griekenland, Rome, Praag en Antwerpen. De laatste 

van deze vier is in 1993 uitgeroepen tot culturele hoofdstad van Europa (zie p. 17). 

Stadswandelingen zijn inmiddels een vertrouwd onderdeel in het programma. Aan de 

wandelingen langs hofjes en Art Nouveau-panden wordt een nieuwe toegevoegd. Daarbij zal 

een bezoek worden gebracht aan onder andere het Academiegebouw en het Sichtermanhuis 

(zie p. 16, 24 en 26). 

Wegens de toenemende belangstelling voor dagtochten worden in het voorjaar diverse 

excursies georganiseerd (zie p. 14, 23, 25 en 29). Zij zijn soms gekoppeld aan lezingen, maar 

het is ook mogelijk om alleen aan de excursies deel te nemen. Tijdige opgave is in alle gevallen 

zeer gewenst. De dagexcursies worden georganiseerd in samenwerking met Gado Touring in 

Groningen. 

In maart start de Stichting Kunst in Zicht met twee cursussen kunstgeschiedenis overdag, 

die een overzicht geven vanaf de Klassieke Oudheid tot aan de Tweede Wereldoorlog. Na deze 

cursussen kunt u een kunstwerk ’in een periode plaatsen’ (zie p. 30). 

Tenslotte zal de Stichting Kunst in Zicht samen met een aantal andere architectuurin- 

stellingen in juli 1993 een bijdrage leveren aan de Dag van de Architectuur (zie p. 30). 

Doelstelling 

De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, 

architectuur en archeologie om de ontwikkeling van artistieke belangstelling bij zoveel 

mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen 

en excursies, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied van beeldende 

kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende 

tentoonstellingen. 

Alle lezingen, wandelingen en excursies worden gegeven door deskundige docenten, voor het 

merendeel kunsthistorici, historici en archeologen. Bij ieder programmaonderdeel ontvangt de 

deelnemer schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De lezingen worden geïllustreerd 

met dia’s. 
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Bestuur: Dhr. dr. J. de Jong, voorzitter 

Mw. drs. J. Schoenmaker, secretaris 

Dhr. A. Kamsma, penningmeester 

Mw. drs. C. ten Bruggencate 

Mw. drs. E. Keuper 

Mw. drs. D. de Vries 

Mw. drs. I. Wijkel 

Inschrijving 

Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en excursies kan op drie manieren geschieden: 

schriftelijk via het inschrijfformulier en storting van het verschuldigde bedrag onder 

vermelding van het volgnummer van het programmaonderdeel op gironummer 

4970581 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen, tot uiterlijk 14 dagen 

voor aanvang van de cursus. 

persoonlijk door aanmelding en betaling bij Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t 

Jatstraat 42 in Groningen. 

rechtstreeks aan de zaal (lezingen) en bij de Martinitoren (stadswandelingen) 

Voorwaarden 

Wanneer een lezing door omstandigheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers hiervan 

bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiteraard 

teruggestort. 

Afzeggen door deelnemers kan tot 21 dagen voor aanvang van het programma-onder- deel. Het 

reeds betaalde geld wordt terugbetaald onder aftrek van 30% administratiekosten. Nadien is 

geen restitutie meer mogelijk. 

Voordelen van het donateurschap 

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben een streepje voor. Ieder jaar wordt er een 

speciale donateursavond georganiseerd die zij gratis kunnen bezoeken. Daarnaast ontvangen 

zij automatisch het halfjaarlijks programma, drie tot vier keer per jaar de architectuuragenda en 

eventuele aanvullende informatie over de activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen 

donateurs kortingen van 10% op de prijzen van lezingen, stadswandelingen en excursies. 

Voor minimaal f 25,- per cursusjaar steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. U kunt dit 

bedrag overmaken op gironummer 4970581 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, 

Groningen onder vermelding van ’donateur KIZ’. 
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Kortingen 

Houders van een Pas 65+ , CJP-ers en studenten ontvangen eveneens een korting van 10% op 

de vermelde prijzen. 

Lezingen en excursies op bestelling 

Kunst in Zicht ’verkoopt’ lezingen, wandelingen en excursies. In het docentenbestand van 

Kunst in Zicht zijn meer dan 100 docenten opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer 

diverse terreinen. Dat betekent dat het aantal onderwerpen, dat aangeboden kan worden, vrijwel 

onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen en excursies kunnen cursussen van iedere 

gewenste lengte, over ieder gewenst onderwerp, op maat worden afgeleverd. 

II. ZONDAGMIDDAGLEZINGEN 

Naast haar eigen vaste programma organiseert Kunst in Zicht lezingen in samenwerking met 

het Centrum Beeldende Kunst. Deze zogenaamde zondagmiddaglezingen hebben betrekking 

op tentoonstellingen die in het Centrum Beeldende Kunst te zien zijn. Zij vinden plaats in het 

Tablinum van het Centrum Beeldende Kunst, De Oosterpoort, Trompsingel 27. 

In de maanden februari tot en met mei 1993 staat in elk geval de volgende zondagmid- 

daglezing op het programma: 

The Art of Selling songs: overname Music Victoria & Albert, vormgeving spreker: Peter 

Smidt zondag 28 februari 

De lezingen beginnen om 15.30 uur, duren ongeveer 45 minuten en worden gevolgd door een 

rondleiding. De toegangsprijs bedraagt f 5,— per lezing. Donateurs van Kunst in Zicht betalen 

slechts f 4,-. Voor nadere gegevens kunt u De Agenda van de Schouwburg en De Oosterpoort 

raadplegen of de Gezinsbode. 

COLOFON 

Vormgeving: 

Samenstelling inhoud 

Druk: 

Ontwerp omslag: 

Frank de Vries 

Dineke de Vries 

Drukkerij Helpman, Groningen 

Jeroen Bolkema, Drukkerij Helpman 
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1. Openingsavond 

GALERIE PUNTGAAF 

datum: dinsdag 9 februari 

tijd: 19.30 - 20.30 uur 

kosten: f. 7,50 

spreker: Cor de Nobel 

plaats: Galerie Puntgaaf, 

Stoeldraaierstraat 56a 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. 

Kijk in’t Jatstraat 42 

maximum aantal 

deelnemers: 20 

Schrijven over toegepaste kunst is nog 

moeilijker dan erover praten. Aan-

schouwelijk maken is de beste manier om 

ermee vertrouwd te raken, derhalve wordt er 

een kleine lezing gegeven met dia’s om zo 

door te dringen in de materie. 

Daarna kunt u rondkijken in de galerie en 

misschien de daar aanwezige pro- dukten 

met elkaar vergelijken. Voelen, tasten, 

beetpakken, dat mag. Het zijn immers 

produkten van toegepaste kunst, het is 

functioneel. En daarmee is tegelijkertijd het 

verschil met ’echte kunst’ aangegeven. Er 

moet dus met het produkt iets te doen zijn, 

het moet ergens toe dienen, het moet 

gebruikt, toegepast kunnen worden. 

Is er verschil tussen design en toegepaste 

kunst en zo ja, wat is dan dat verschil? Wat 

is de taak van een galerie in deze en is dat 

een andere dan die 

 

van een designwinkel? 

Cor de Nobel is beeldend kunstenaar en 

drijvende kracht achter Galerie Puntgaaf. 
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2. Lezingen 

MODERNE ARCHITECTUUR 

data: woensdag 10, 17 februari, 3 

maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 37,50 

spreker: Coen Bekink 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

 

In een drietal lezingen zal de ontwikkeling 

van de moderne architectuur worden 

behandeld vanaf 1900 tot heden. De 

ontwikkeling wordt voornamelijk 

geïllustreerd aan de hand van Nederlandse 

voorbeelden. 

De inleider zal hierbij eerst aangeven, wat 

hij verstaat onder ’ moderne architectuur’. 

Dit heeft als consequentie, dat het 

onderwerp vanuit een zeer persoonlijke 

visie benaderd wordt. 

Tenslotte zal worden besproken, wat de 

ontwikkeling van de moderne architectuur 

voor betekenis heeft gehad voor een aantal 

nieuwe gebouwen in de stad Groningen. 

Coen Bekink is architect en stede- 

bouwkundige. 
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3. Lezingen 

GRIEKENLAND 

data: dinsdag 16 

februari, 2 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f 25,— 

spreker: drs. Margriet Haagsma 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingei 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Griekenland, een vakantieland bij uitstek. 

Het heerlijke klimaat, de Middellandse 

Zee, het indrukwekkende landschap en de 

archeologische bezienswaardigheden 

staan borg voor een verblijf met veel 

afwisseling. Als gevolg van een snelle 

verwestelijking van de Griekse 

maatschappij verdwijnt de traditionele 

cultuur er jammer genoeg meer en meer. 

De twee lezingen zullen daarom niet alleen 

een indruk geven van de Griekse cultuur 

van vroeger, maar ook van de achtergrond 

van de hedendaagse cultuur. 

Aan de hand van archeologische en 

schriftelijke bronnen wordt een beeld 

geschetst van de oudste geschiedenis van 

Griekenland. Ook zal een aantal specifieke 

archeologische sites worden belicht en in 

hun context worden geplaatst. Vervolgens 

zal aandacht wor 

 

den besteed aan de latere Byzantijnse 

periode, de tijd van de Turkse bezetting en 

aan het Griekenland van de twintigste 

eeuw. 

Margriet Haagsma M.Phil. is werkzaam 

als onderzoeker bij het Archeologisch 

Centrum van de Rijksuniversiteit in 

Groningen. 
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4. Lezingen 

EXPRESSIONISME: BIJ DE WILDE BEESTEN AF? 

data: dinsdag 9, 16 en 23 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 37,50 

sprekers: drs. Dineke de Vries 

drs. Carolien ten 

Bruggencate plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingei 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Er wordt wel beweerd dat het tijdvak van 

de moderne kunst aanvangt met het 

officiële debuut van ’Les Fauves’ in Parijs 

en het Duitse expressionisme begin deze 

eeuw. 

In 1905 exposeren enkele jonge kunste-

naars waaronder Matisse in de ’Salon 

d’Automne’. Bij het zien van deze 

tentoonstelling betitelt een geschokte 

criticus hen als ’ wilde beesten’. In hun 

werk geven zij namelijk blijk van emoties 

door het gebruik van felle, ’onechte’ 

kleuren of door verf dik en overdadig op 

het doek aan te brengen. 

Diezelfde aspecten zijn terug te vinden in 

het werk van de Dresdener groep ’Die 

Brücke’, die in hetzelfde jaar wordt 

opgericht. Kirchner en anderen komen tot 

een bepaalde stilering, maar de 

voorstelling blijft, ondanks heftige 

lijnvoering en schrille kleurcontrasten, 

 

herkenbaar. 

De Münchense kunstenaars van ’Der 

Blaue Reiter’ tenslotte gaan, met Kan- 

dinsky aan het voortouw, veel verder: 

binnen enkele jaren komen zij tot 

vergaande vormen van abstractie. In drie 

achtereenvolgende avonden zullen deze 

expressionistische groepen met al hun 

overeenkomsten en verschillen aan de orde 

komen. 

Dineke de Vries is kunsthistoricus en 

gespecialiseerd in de moderne kunst. 

Carolien ten Bruggencate is kunsthis-

toricus. Zij publiceert over moderne kunst. 
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5. Donateursavond 

EEN PONTIFICAAL ROOKGORDIJN IN MARMER 

datum: woensdag 10 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 12,50 

gratis voor donateurs 

spreker: dr. Jan de Jong 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

In 1514 besloten de Conservatoren van 

Rome een erestandbeeld op te richten voor 

de zojuist gekozen paus Leo X. Na jaren 

van financiële problemen werd het beeld 

uiteindelijk in 1521 opgesteld in het paleis 

van de Conservatoren, op het Capitool. 

Paus Leo X stelde op het laatste moment de 

feestelijke onthulling uit en stierf, 

volkomen onverwacht, een maand later aan 

de gevolgen van een verkoudheid. 

Inmiddels had hij al wel een bediende 

tegen een hoog salaris aangesteld om het 

beeld te bewaken en af te stoffen. Waarom 

was de paus zo bezorgd om dat beeld? 

Hadden de Conservatoren het misschien 

niet op eigen initiatief opgericht, maar op 

heimelijke aandrang van de paus? 

 

Jan de Jong is als universitair docent voor 

Italiaanse kunst (1400 - 1800) werkzaam 

aan het Instituut voor Kunst- , 

Architectuurgeschiedenis en Archeologie 

in Groningen. 
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6. Lezingen 

ROME, DE EEUWIGE STAD 

data: woensdag 17, 24 en 31 maart 

tijd: 20.30 - 22.15 uur 

(Iet op! gewijzigde tijd) 

kosten: f. 37,50 

spreker: drs. Jeltina Schoenmaker 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, De 

Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Rome, de hoofdstad van Italië, is wel het 

grootste monument van de wereld-

geschiedenis genoemd. Wat men ook van deze 

beschrijving denken mag, vast staat dat Rome 

talloze schatten uit alle westerse 

cultuurperiodes herbergt. Dit maakt deze 

wereldstad niet alleen uniek, maar ook 

verwarrend. Men zou zelfs kunnen zeggen dat 

er in plaats van één enkel Rome, méér Romes 

bestaan. Zo is er het antieke Rome van de 

Etrusken en de Romeinen (Forum Romanum, 

Colosseum, Via Appia Antica en de 

wereldberoemde collecties kunstschatten in 

verscheidene musea), het Rome van de Pausen 

(Vaticaanstad met de Sint Pieter), het Rome 

van de Renaissance en de Barok (de Trevi- 

fontein, beroemde kerken en de werken van 

Michelangelo, Caravaggio en Bemini) en het 

moderne Rome vanaf de 18de eeuw (Spaanse 

trappen en de bouwwerken van Mussolini). 

 

Om u wegwijs te maken in deze fasci-

nerende stad zult u op drie avonden 

kennismaken met tal van bekende en 

minder bekende bezienswaardigheden. 

Behalve aan de geschiedenis van de kunst 

zal ook aandacht besteed worden aan de 

veelzijdige keuken van Rome. 

Jeltina Schoenmaker is kunsthistoricus, 

archeoloog en docent Italiaans. Zij is 

gespecialiseerd in de Italiaanse cultuur. 
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7. Excursie 

ING BANK VEENDAM 

datum: zaterdag 26 maart 

tijd: 13.15 - 16.00 uur 

plaats: NS Hoofdstation 

kosten: f. 15,00 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

vóór 13 maart 

maximum aantal 

deelnemers: 25 

Op 27 november 1992 werd het nieuwe 

kantoor van de ING Bank aan de 

Prinsentuin 1 in Veendam officieel 

geopend. De ING Bank heeft aangegeven 

zich te willen onderscheiden van de 

concurrentie. Niet alleen op het gebied van 

produkten en werkprocessen, maar ook op 

het gebied van de architectuur. 

Het vorig najaar gerealiseerde bankge-

bouw is geheel ontworpen in organische 

stijl. Belangrijk uitgangspunt daarbij is 

geweest dat innerlijk en uiterlijk een 

organisch geheel moesten vormen. De 

bewegingen die in de gevels en in de daken 

waarneembaar zijn zetten zich door in het 

inwendige. De gangen en hal zijn 

beweeglijk met verbredingen en 

versmallingen, knooppunten en pleintjes. 

In samenwerking met het internationale 

ontwerpbureau Fitch RS uit Londen zijn 

eisen geformuleerd voor de nieuwe 

inrichting van het kantoor. Deze zijn 

gebaseerd op de 

 

behoeften van de klant. Het kantoor in 

Veendam heeft een open structuur waarin 

de relaties zich op hun gemak voelen. 

Vertrek met auto’s om 13.15 uur vanaf het 

NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling). 

Aankomst in Veendam omstreeks 14.00 

uur. 

Na aankomst begint een rondleiding, die 

ongeveer een uur duurt. Vertrek vanuit 

Veendam omstreeks 15.15 uur. Verwachte 

aankomst in Groningen 16.00 uur. 

Diegene, die zijn of haar auto voor deze 

excursie ter beschikking wil stellen 

wordt verzocht dit bij de opgave te 

vermelden. 
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8. Lezing 

NEW YORK 

datum: dinsdag 30 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 12,50 

spreker: drs. Y. Kramer 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in *t Jatstraat 42 

Deze lezing is bedoeld voor diegene die, nu 

de goedkopere dollar dat mogelijk maakt, 

van plan is een weekje in deze stad door te 

brengen, en van tevoren een indruk van de 

eigenaardigheden van het stadsplan en de 

architectuur wil hebben. 

In New York vindt de bezoeker naast de 

meest opvallende moderne architectuur van 

staal en spiegelend glas ook zeer verfijnd 

gedetailleerde classicistische gebouwen uit 

de negentiende eeuw en bijzonder 

plastische voorbeelden van Art Deco. 

Een bezoek aan de stad New York betekent 

aan de ene kant een herkenning van 

vertrouwde Europese voorbeelden, aan de 

andere kant is het een verrassende 

kennismaking met typisch Amerikaanse 

elementen, zoals bijvoorbeeld de Indiaanse 

Pueblo-invloed 

 

op de wolkenkrabbers van de jaren twintig. 

Behalve de architectuur van de stad zal op 

deze avond aandacht worden besteed aan 

de collecties in de verschillende musea van 

New York. 

Yke Kramer is historicus en 

kunsthistoricus. Hij begeleidt regelmatig 

reizen naar diverse bestemmingen. 
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9. Stadswandeling 

ART NOUVEAU IN GRONINGEN 

datum: zaterdag 3 april 

tijd: 13.00 uur en 14.45 uur 

kosten: f. 12,50 per keer 

spreker: drs. Herma Hekkema 

plaats: Martinitoren 

opgave: Athena’s Boekhandel, 0. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

maximum aantal 

deelnemers: 20 

De Art Nouveau of Jugendstil ont- 

wikkelde zich aanvankelijk binnen het 

bereik van de toegepaste kunsten. 

Rond de eeuwwisseling deed de stijl 

zijn intrede in de architectuur. Hij 

werd toen niet door iedereen even en- 

thousiast ontvangen. Lange tijd werd 

hij gezien als een louter versierende 

stijl. Toch waren ook in de Art Nou- 

veau ontwikkelde experimenten op 

ruimtelijk en constructief gebied van 

wezenlijk belang voor de 20ste eeuwse 

architectuur. 

Ook in Groningen vinden we gebou- 

wen die in de Art Nouveau-stijl opge- 

trokken zijn. De wandeling voert langs 

enkele fraaie voorbeelden uit deze 

periode in de architectuurgeschiedenis. 

Gewezen zal worden op de typische 

stijlkenmerken van de Art Nouveau, 

zodat u die later zelf ook kunt herken- 

nen. 

 

Her ma Hekkema is architectuurhisto- 

ricus en publiceert regelmatig over 

architectuur. 
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10. Lezing 

ANTWERPEN, DE SINJORENSTAD 

datum: dinsdag 6 april 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 12,50 

spreker: drs. Anna Keiler 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Al in de vorige eeuw schreef Victor Hugo 

na zijn bezoek aan Antwerpen het 

volgende: "De stad vloeit letterlijk over 

van kunst". 

Als het aan de organisatoren van de 

manifestatie ’Antwerpen, de culturele 

hoofdstad van Europa’ ligt, wordt de stad 

in 1993 overspeeld door kunst. Zij loopt als 

een rode draad door de programma’s. 

Vanaf maart tot december vinden er 

diverse activiteiten plaats op het gebied 

van beeldende- en podiumkunst, muziek, 

fotografie, film en toegepaste kunst. 

Om van ’het hart van het dynamische 

Vlaanderen’, een waardige Europese 

cultuurhoofdstad te maken is intussen in 

Antwerpen een aantal monumenten 

gerestaureerd of opgeknapt. 

Op deze avond wordt in ’t kort de 

ontstaansgeschiedenis van de stad ge 

 

schetst en worden diverse routes be-

wandeld langs bekende en minder bekende 

monumenten. Kunst ligt in Antwerpen niet 

alleen ’op straat’, ook kerken en musea 

herbergen meesterwerken. 

Anna Keiler is kunsthistoricus en is 

gespecialiseerd in Vlaamse schilderkunst. 
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11. Lezing 

PRAAG 

datum: woensdag 7 april 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 12,50 

spreker: drs. Y. Kramer 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Deze lezing heeft tot doel u voor te 

bereiden op wandelingen door de stad 

Praag. Met behulp van kaartjes en 

plattegronden krijgt u een indruk van de 

historische groei van de stad en de 

karakteristieken van de verschillende 

wijken. Zodoende wordt gepoogd u een 

idee te geven van Praag als urbane ruimte. 

Aan de hand van dia’s wordt enig licht 

geworpen op de ononderbroken stilistische 

ontwikkeling van deze typisch 

Middeneuropese stad. In Praag komen uit 

alle windstreken de stijlinvloeden bijeen. 

Vooral in het begin van deze eeuw vormt 

het Tsjechisch kubisme in de architectuur 

een unieke synthese van historisch besef en 

moderniteit. 

 

Yke Kramer is historicus en 

kunsthistoricus en begeleidt reizen naar 

diverse bestemmingen. 
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12. Lezingen 

MASACCIO EN DE SCHILDERKUNST IN FLORENCE OMSTREEKS 1425 

data: dinsdag 20, 27 april 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 25,- 

spreker: dr. Jan de Jong 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

De schilder Tommaso di Ser Giovanni, 

bijgenaamd Masaccio, stierf in 1428, toen 

hij nog geen dertig jaar oud was. Hij was 

een kunstenaar-in-opkomst, maar had nog 

niet de aandacht getrokken van 

vooraanstaande opdrachtgevers en 

kunstkenners. 

Pas aan het eind van de vijftiende eeuw 

werd met enige regelmaat melding 

gemaakt van zijn werken. Een kleine 

honderd jaar na zijn dood waren zijn 

schilderingen, in een achteraf gelegen kerk 

in Florence, een bijna verplicht onderwerp 

van bestudering en lofprijzingen voor 

aankomende en gevestigde kunstenaars 

geworden. Heden ten dage wordt Masaccio 

als een van de allergrootste schilders uit de 

kunstgeschiedenis beschouwd. 

Wat was er zo bijzonder aan zijn werk? 

Waarom maakten zijn tijdgenoten er geen 

melding van? Hoe verschil 

 

lend was het in vergelijking met het werk 

van andere kunstenaars omstreeks 1425? 

Deze vragen zullen centraal staan in een 

lezingenserie van twee avonden. 

Jan de Jong is als universitair docent voor 

Italiaanse kunst (1400 - 1800) werkzaam 

aan het Instituut voor Kunst- , 

Architectuurgeschiedenis en Archeologie 

in Groningen. 
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13. Lezing 

MIDDELEEUWEN I 
Het dagelijks leven 

datum: woensdag 21 april 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 12,50 

spreker: drs. Egbert v.d. Werff 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:

 Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Het dagelijks leven is in de middeleeuwse 

beeldende kunst zeer spaarzaam afgebeeld; 

zelden als een zelfstandig onderwerp, 

meestal slechts als decoratie. Bijvoorbeeld 

met pentekeningen in de marges van 

manuscripten, geschilderd op de 

achtergrond van panelen of gebeeldhouwd 

in de bogen van gotische kerkportalen. De 

details geven een gevarieerd beeld van het 

middeleeuwse leven op het land en in de 

stad, zowel binnen- als buitenshuis. Een 

paar voorbeelden: de werkzaamheden op 

het land zijn steevast uitgebeeld in de 

maanden van het jaar (slachtmaand en 

dergelijke); het landleven zien we in 

miniaturen met arbeidende boeren en 

gilderamen in kerken geven een beeld van 

de stadsnijverheid. 

Bijbelse taferelen bevatten vaak bijwerk 

dat een verrassend inzicht geeft in het 

dagelijks doen en laten van onze 

middeleeuwse voorvaderen: de aankon-

diging van de geboorte van Christus 

 

aan Maria bijvoorbeeld vindt binnenshuis 

plaats en bevat in de vijftiende eeuw vaak 

een hoekje uit haar slaapvertrek. 

Egbert van der Werff is historicus en 

mediaevist. Hij publiceert regelmatig over 

Groningse onderwerpen. 
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Lezing 

MIDDELEEUWEN II 

Symboliek 

datum: woensdag 28 april 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 12,50 

spreker: drs. Egbert van der Werff 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

In de middeleeuwen gebruikte men 

veel symbolen in de communicatie. De 

eerste christenen hanteerden herken- 

ningstekens, waarbij zij de symboliek 

uit de Oudheid overnamen en in een 

christelijk kader plaatsten. In de latere 

middeleeuwse kunst ontstaat een vast 

repertoire van attributen waaraan tijd- 

genoten de heiligen herkenden: zo 

heeft Petrus de sleutels bij zich en 

Martinus is een ruiter te paard met een 

bedelaar aan zijn voeten. Toeschou- 

wers waren hierdoor beter in staat het 

tafereel te plaatsen. Maar ook algeme- 

ne begrippen zoals deugden en ondeug- 

den, de zeven vrije kunsten en derge- 

lijke kunnen in symbolische taal wor- 

den weergegeven via personen of met 

een allegorische voorstelling. Daarbij 

valt te denken aan 'dronkenschap*, 

’lafheid’, maar ook aan gehoorzaam- 

heid en grammatica’. 

 

Egbert van der Werff is historicus en 

mediaevist. Hij publiceert regelmatig 

over Groningse onderwerpen. 
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Lezing 

MIDDELEEUWEN III 
De vervaardiging van middeleeuwse handschriften 

datum: vrijdag (!) 7 mei 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 12,50 

spreker: drs. M. Albers 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Jaarlijks verschijnen miljoenen boeken, 

vaak in grote oplagen gedrukt. Voor ons is 

dat vaak zó vanzelfsprekend, dat we ons 

moeilijk kunnen voorstellen dat een boek 

ooit een zeldzaam en kostbaar voorwerp is 

geweest. Toch werden alle boeken tot het 

eind van de vijftiende eeuw met de hand 

geschreven, een tijdrovende bezigheid 

waarvoor een grote vakbekwaamheid 

vereist was. Om te beginnen moest men 

zich voorzien van schrijfgerei, meestal een 

veer, van inkt en kleurstoffen en van 

schrijfmateriaal. Perkament kon men zelf 

maken of kopen bij een perka- 

menthandelaar. Nadat dit was geprepa-

reerd, de bladen op maat waren gesneden 

en de bladopmaak was aangegeven kon het 

echte schrijfwerk beginnen. Vanaf 

kladaantekeningen of uit een ander boek 

werd de tekst letter voor letter 

overgeschreven. Vervolgens werd de tekst 

gestructureerd en, afhankelijk van de 

wensen en de portemon- 

•h-cfrt/frrtuoiv • £it yjcpftvc aiifiCrarScp 
Yw Hini/nv yicuc; foi'ancuv 

rr fmnt fcvmamcf cr 
CM (rffur f.i nr/Styrrntv 

nee van de toekomstige eigenaar, versierd 

met eenvoudig penwerk of met prachtige 

geschilderde miniaturen. Tenslotte werd 

het boek met de hand ingebonden. In de 

lezing komen alle aspecten van dit 

langdurige vervaardi- gingsproces van een 

middeleeuws handschrift aan de orde. 

Daarnaast wordt ingegaan op vragen als: 

waar, door en voor wie werden boeken ge-

maakt, wat was hun functie en hoe werden 

boeken bewaard? De lezing wordt 

gecombineerd met een bezoek aan de 

tentoonstelling in het Rijksmu- seum Het 

Catharijneconvent in Utrecht. Zie de 

volgende bladzijde. 

Minette Albers studeerde kunstge-

schiedenis en mediaevistiek. Zij is thans als 

conservator verbonden aan het 

Trompmuseum te Brielle. 
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14. Excursie 

RIJKSMUSEUM HET CAThARIJNECONVENT 

datum: zaterdag 15 mei 

tijd: 8.30 - 18.30 uur 

plaats: NS Hoofdstation 

kosten: f. 65,- 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

vóór 1 mei 

Het Rijksmuseum Het Catharijnecon- vent 

heeft een prachtige tentoonstelling 

samengesteld van middeleeuwse boeken 

uit eigen bezit. Het museum is 

ondergebracht in het laat-middeleeuwse 

klooster van de Utrechtse Johannieters. De 

vaste collectie omvat een rijke verzameling 

kerkelijke kunstvoorwerpen en historische 

objecten uit met name de middeleeuwen en 

de zeventiende en achttiende eeuw. 

Vertrek per bus om 8.30 uur vanaf het NS 

Hoofdstation (bij de fietsenstalling). Na 

aankomst in Utrecht, omstreeks 11.00 uur, 

begint een rondleiding, die ongeveer een 

uur duurt. Daarna kunt u vrij rondkijken in 

het museum, ’s Middags bestaat de moge-

lijkheid een kerkenwandeling onder 

leiding van een docent te maken. Vertrek 

uit Utrecht rond 16.00 uur. Verwachte 

aankomst in Groningen 18.30 uur. 
 

De kosten zijn inclusief bus, entree twee 

rondleidingen en begeleiding. 

Tijdige opgave is zeer gewenst. 
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15. Stadswandeling 

HISTORISCHE HUIZEN EN OPENBARE GEBOUWEN 

datum: woensdag 21 april 

tijd: 9.00- 11.30 uur 

(let op! gewijzigde tijd) 

kosten: f. 12,50 

spreker: Zwanet van Dijken 

plaats: Martinitoren 

opgave: Athena’s Boekhandel, 0. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

maximum aantal 

deelnemers: 20 

Deze stadswandeling is uniek omdat ze 

niet alleen langs een aantal gebouwen 

voert met een rijke historie, ook wordt aan 

enkele ervan een bezoek gebracht. 

De wandeling begint aan de voet van de 

Martinitoren. Via het Martinikerk- hof 

gaan we langs het eeuwenoude hoge 

gedeelte van het Provinciehuis, vroeger de 

Latijnse school en voorloper van de 

Groninger universiteit. Vandaar lopen we 

naar de Spilsluizen en de Ossenmarkt. Aan 

dit plein ligt het fraaie Sichtermanhuis. 

Deze woning, die in de stijl van de late 

barok is gebouwd, zal van binnen 

uitgebreid bekeken worden. 

Daarna voert de wandeling verder langs 

onder meer twee middeleeuwse huizen 

waaraan vooral de geschiedenis van 

handel en scheepvaart is af te lezen. Via 

het Hoge der A, terug naar de Grote Markt, 

zal onderweg nog een 

 

bezoek plaatsvinden aan het Academie-

gebouw. 

Zwanet van Dijken studeert Duits in 

Groningen en is een ervaren (stads)gids. 
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16. Excursie 

TILBURG: MUSEUM DE PONT 

datum: zaterdag 24 april 

tijd: 8.00 - 20.15 uur 

plaats: NS Hoofdstation 

kosten: f. 72,50 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

vóór 3 april 

Miljonair Jan de Pont, de Nederlandse 

importeur van Mercedes-Benz, bleek na 

zijn dood een maecenas. Uit de rente van 

zijn nalatenschap werd in een opgedoekte 

wolspinnerij in Tilburg een nieuw museum 

voor moderne kunst bekostigd. Eerst was 

er alleen het geld en een fabriek die stonk 

naar smout en lanoline. Nu is er het ’De 

Pont’: "Stille, kwetsbare kunst in een 

cleane ruimte". 

Na aankomst begint een rondleiding, die 

ongeveer een uur duurt. Daarna kunt u vrij 

rondkijken in het museum, ’s Middags 

bestaat de mogelijkheid het 

Textielmuseum te bezoeken, waar de 

geschiedenis van de Brabantse linnen- 

nijverheid en wolindustrie bijzonder 

aanschouwelijk belicht wordt. Bovendien 

is in een aparte expositieruimte de 

tentoonstelling te zien: ’U.S.A. - Today’, 

waar hedendaagse Amerikaanse 

kunstenaars hun werken in textiel tonen. 

Vertrek per bus vanaf het NS Hoofd 

 

station (bij de fietsenstalling). Aankomst 

in Tilburg omstreeks 11.15 uur. 

Vertrek uit Tilburg rond 17.00 uur. 

Verwachte aankomst in Groningen 20.15 

uur. 

De kosten zijn inclusief bus, entrees, 

rondleiding en begeleiding. 

Tijdige opgave is zeer gewenst. 
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17. Stadswandeling 

HOFJES IN GRONINGEN 

datum: zaterdag 8 mei 

tijd: 14.00 uur 

kosten: f. 12,50 

spreker: drs. Minette Albers 

plaats: Martinitoren 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

maximum aantal 

deelnemers: 20 

De stad Groningen staat bekend om haar 

vele hofjes, ook wel gasthuizen genoemd. 

Ze zijn te herkennen aan hun 

karakteristieke vorm: de huizen staan rond 

een binnenplaats of tuin en een poort geeft 

toegang tot de hof. Oorspronkelijk zijn 

gasthuizen liefdadige instellingen die zich 

bekommeren om het lot van armen en 

vreemdelingen. Ze zijn gesticht door leden 

van vooraanstaande families uit de stad en 

liggen in de nabijheid van de toegangs-

wegen aan de rand van de stad. Zo stichten 

Bomeer Solleder en zijn zoon meester 

Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een 

gasthuis voor de opvang van "ellendighe en 

arme pelegrams”. Het gasthuis wordt 

gewijd aan de heilige Geertruid, patrones 

van de reizigers. In de loop der jaren neemt 

het aantal behoeftigen toe en biedt het 

gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden van 

dagen en zelfs krankzinnigen onderdak. Na 

1600 wordt het St. Geer- truidsgasthuis net 

als de meeste Gro 

 

ningse gasthuizen een bejaardenhuis. 

De stadswandeling voert langs een vijftal 

in oorsprong middeleeuwse hofjes in de 

Groningse binnenstad, waaronder het St. 

Geertruidsgasthuis, het St. 

Anthonygasthuis en het Heilige 

Geestgasthuis. 

Minette Albers studeerde kunstge-

schiedenis en mediaevistiek. Zij is 

gespecialiseerd in de kunst en cultuur van 

de middeleeuwen. Zij is thans als 

conservator verbonden aan het Tromp- 

museum te Brielle. 
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18. Lezingen 

GESCHILDERDE BEWEGING: DYNAMISCHE MODE? 

data: dinsdag 11, 18 mei 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: f. 25,— 

sprekers: drs. Dineke deVries 

drs. Edith Janssens 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Giacomo Balla (1871-1958) en Sonia 

Delaunay (1885-1979) waren beide 

veelzijdige kunstenaars. Zij beperkten hun 

artistieke activiteiten niet tot het schilderen, 

maar ontwierpen ook stoffen en kleding. 

Zij begonnen met hun activiteiten op dit 

gebied ongeveer gelijktijdig. 

Sonia Delaunay, wiens stofontwerpen 

reeds ruime aandacht genieten, werkte 

vanuit een specifieke kleurenleer, het 

simultanisme. Een belangrijk uitgangspunt 

daarbij is dat kleur aan algemeen geldende 

wetten van ritme en beweging 

onderworpen is. Giacomo Balla werkte 

vanuit het futurisme, een stroming in de 

schilderkunst die gekenmerkt wordt door 

het vastleggen van snelheid, beweging en 

dynamiek. Ook in de schilderijen van Sonia 

Delaunay is dit een belangrijk aspect. In de 

eerste lezing zal de nadruk liggen op het 

 

Futurisme als schilderkunstige stroming. 

Omdat beide kunstenaars bovendien 

beweging vertaald hebben naar hun 

kleding- en stofontwerpen zal in de tweede 

lezing aan de orde komen hoe zij dit 

belangrijke aspect vorm gegeven hebben. 

Dineke de Vries is kunsthistoricus en 

gespecialiseerd in moderne kunst. 

Edith Janssens is kunsthistoricus en heeft 

zich gespecialiseerd in toegepaste kunst, 

met name mode en kleding. 
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19. Lezing 

RUSSISCHE AVANT-GARDE KUNST ROND 1917 

datum: woensdag 12 mei 

tijd: 19.00 - 21.00 uur 

(let op! gewijzigde tijd) 

kosten: f. 12,50 

spreker: Flora Markiz 

plaats: Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, 

O. Kijk in ’t Jatstraat 42 

Tot voor kort werd in de voormalige 

Sowjetunie de avant-garde kunst gene-

geerd. Een aantal omvangrijke ten-

toonstellingen, zoals ’Amsterdam- 

Moskou’ (1989) en ’De Grote Utopie’ 

(1992), toont, dat de belangstelling voor de 

Russische kunst rond 1917 duidelijk groeit. 

In die revolutionaire tijd werd door 

kunstenaars als Malewitsch, Rodt- 

schenko, Tatlin, El Lissitzky en anderen het 

ideaal uitgedragen van een op de praktijk 

gerichte, maatschappelijk dienstbare kunst. 

Zij hielden zich intensief bezig met de 

vraag hoe de nieuwe sociale kunst en 

machine-kunst tegemoet kon komen aan de 

eisen van een nieuwe maatschappij. 

In de lezing wordt een beeld geschetst van 

een periode waarin politieke en artistieke 

vernieuwing hand in hand gingen. Naast de 

beeldende kunst zal 

 

de aandacht ook uitgaan naar andere 

vormen van kunst zoals theater, toneel en 

architectuur. Bovendien zullen 

muziekfragmenten uit deze bewogen 

periode ten gehore worden gebracht. 

Flora Markiz heeft gestudeerd aan de 

universiteit van Moskou en is gespecia-

liseerd in Russische kunst. 
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20. Excursie 

KRÖLLER-MÜLLER 

datum: zaterdag 15 mei 

tijd: 8.30 uur - 18.30 uur 

plaats: NS Hoofdstation 

kosten: f. 65,— 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. 

Kijk in ’t Jatstraat 42 

vóór 1 mei 

 

Het Rijksmuseum Kröller-Müller ligt 

midden in het natuurpark De Hoge 

Veluwe. Op deze voor een museum wat 

ongebruikelijke plek komen cultuur en 

natuur elkaar tegen. 

Het museum werd in 1938 door Henry van 

de Velde gebouwd om de collectie 

moderne kunst van Helene Kröller in 

onder te brengen. Naast het in stand 

houden van deze prachtige collectie heeft 

het museum zich voornamelijk gericht op 

het verzamelen van eigentijdse 

beeldhouwkunst. 

Het idee om beelden in de openlucht te 

exposeren kwam na de Tweede We-

reldoorlog sterk op. In 1961 werd het 

eerste gedeelte van de beeldentuin 

geopend. Hier staan de sculpturen nog 

netjes op sokkels op grasveldjes, maar in 

de latere uitbreidingen gaan kunst en 

natuur een veel inniger relatie aan. Veel 

sculpturen zijn speciaal voor een bepaalde 

plek gemaakt, of gaan bijna op in het bos. 

Na aankomst begint een rondleiding door 

het beeldenpark, die 

ongeveer een uur duurt. Daarna kunt u vrij 

rondwandelen in het park of het museum, 

’s Middags bestaat de mogelijkheid aan 

een rondleiding in het museum deel te 

nemen, waar Van Gogh en zijn tijdgenoten 

in ruime mate vertegenwoordigd zijn. 

Vertrek per bus vanaf het NS Hoofdstation 

(bij de fietsenstalling). Aankomst in 

Otterlo omstreeks 10.30 uur. Vertrek van 

het Kröller-Müller rond 16.30 uur. 

Verwachte aankomst in Groningen 18.30 

uur. 

De kosten zijn inclusief bus, entree, twee 

rondleidingen en begeleiding. 

Tijdige opgave is zeer gewenst. 
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21. Cursussen 

KUNSTGESCHIEDENIS I 

Deze cursus vormt een eerste kennismaking voor iedereen die zich wil verdiepen in de 

kunstgeschiedenis. In zes lessen krijgt u een overzicht vanaf de Klassieke Oudheid tot aan het 

Impressionisme. Behandeld worden: Griekse kunst, kunst van de Romeinen, Vroeg-christelijke 

kunst, Renaissance, Neo-classicisme, Romantiek en Realisme. 

Na deze cursus kunt u een kunstwerk 'plaatsen in een periode’. 

data: donderdag 4, 11, 18, 25 maart, 1 en 8 april 

kosten: f. 65,- 

KUNSTGESCHIEDENIS II 

In deze cursus, die als een vervolg kan worden gezien op 'Kunstgeschiedenis I', wordt een 

overzicht van de kunstgeschiedenis gegeven vanaf het Impressionisme tot aan de Tweede 

Wereldoorlog. De stromingen die aan de orde komen zijn: Impressionisme en Post-

Impressionisme, Expressionisme, Kubisme en Futurisme, De Stijl, Dada en Surrealisme. 

data: donderdag 22, 29 april, 6, 13 en 27 mei 

kosten: f. 55,- 

tijd: 

docent: 9.30 - 11.30 uur drs. Dineke de Vries 

plaats: 
Tablinum, 

Centrum Beeldende Kunst, 

De Oosterpoort, 

Trompsingel 27 

opgave: Athena’s Boekhandel, O. Kijk in 't 

Jatstraat 42 

22. VOSLEZING 

De jaarlijkse openbare lezing zal plaatsvinden op 19 februari, 20.00 uur, in het 

Academiegebouw. De heer drs. R.H.C. Vos, directeur van het Fries Museum, zal spreken over: 

"Het Fries Museum, organisatie in verandering". 

DAG VAN DE ARCHITECTUUR: 1 OF 3 JULI 

In 1993 zal tijdens de 'Dag van de Architectuur’ een scala aan activiteiten plaatsvinden in de 

stad Groningen. De Stichting Kunst in Zicht zal hieraan haar steentje bijdragen. Nadere 

gegevens volgen in de 'Architectuuragenda* en de pers. 
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WORD NU 

DONATEUR 
Voor minimaal f. 25,- per jaar steunt u de veelheid aan 
activiteiten van de stichting KUNST IN 
ZICHT. 

Indien u zich nu aanmeldt als donateur, dan heeft u 
gratis toegang tot de 'Donateurslezing' op 10 maart 
1993. 

Bovendien krijgt U als donateur een korting van 10% 
op alle andere activiteiten en ontvangt u automatisch 
tweemaal per jaar ons programmaboekje 

Het bedrag kunt u overmaken op gironummer 
4970581 ten name van de stichting KUNST IN ZICHT, 
Groningen onder vermelding van "donateur KIZ". 

Ja, IK WORD DONATEUR: 

Naam: 

  Adres:  ____________________________________________________________  

   Postcode / Plaats: 

   Datum van opgave: 

Keuze gratis lezing / stadswandeling:  ____________________________________  

Handtekening: 
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Inschrijfformulier 
lezingen / wandelingen / excursies / cursussen 

Ik geef mij op voor de volgende onderdelen: donateur 

O 1. Galerie Puntgaaf openingsavond f. 7,50 f. 6,75 

O 2. Moderne Architectuur lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O 3. Griekenland lezingen f. 25,- f. 22,50 

O 4. Expressionisme lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O 5. Donateursavond lezJing f. 12,50 gratis 

O 6. Rome lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O 7. ING Bank excursie f. 15,- f. 13,50 

O 8. New York lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 9. Art Nouveau stadswandeling f. 12,50 f. 11,25 

O 10. Antwerpen lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 11. Praag lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 12. Masaccio lezing f. 25,- f. 22,50 

O 13. Middeleeuwen lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O 14. Catharijneconvent excursie f. 65,- f. 58,50 

O 15. Historische Gebouwen stadswandeling f. 12,50 f. 11,25 

O 16. Museum De Pont excursie f. 72,50 f. 65,25 

O 17. Hofjes stadswandeling f. 12,50 f. 11,25 

O 18. Dynamische Mode lezingen f. 25,- f. 22,50 

O 19. Russ. Avant-Garde lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 20. Kröller-Müller excursie f. 65,- f. 58.50 

O 21. Kunstgeschiedenis II cursus f. 55,- f. 49,50 

O 22. Voslezing openbare lezing           f. 7,50 f. 6,75 

Ik maak het verschuldigde bedrag vermeerderd met f. 2,50 portokosten uiterlijk twee weken voor de aanvang 

over op gironummer 4970581 t.n.v. de Stichting Kunst in Zicht in Groningen. 

Naam: Dhr./Mw.  _____________________________________________________   ____ — ----------  

Adres: ______________________________________________________________  — --  -------------  

Postcode: Plaats: ___________________________________________________________   _______  

Telefoon: ____________________________________________________________   ___  _________  

Handtekening: _____________________________________________________________ . ________  

Stuur dit formulier op naar: 

Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen 

U bent ingeschreven voor een lezing, wandeling, excursie of cursus zodra wij uw inschrijfformulier én uw 

betaling hebben ontvangen. 
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Inschrijfformulier 
lezingen / wandelingen / excursies / cursussen 

Ik geef mij op voor de volgende onderdelen: donateur 

O  1. Galerie Puntgaaf openingsavond f. 7,50 f. 6,75 

O  2. Moderne Architectuur            lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O  3. Griekenland lezingen f. 25,- f. 22,50 

O  4. Expressionisme lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O  5. Donateursavond lezing f. 12,50 gratis 

O    6. Rome lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O    7. ING Bank excursie f. 15,- f. 13,50 

O   8. New York lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 9. Art Nouveau stadswandeling f. 12,50 f. 11,25 

O 10. Antwerpen lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 11. Praag lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 12. Masaccio lezing f. 25,- f. 22,50 

O 13. Middeleeuwen lezingen f. 37,50 f. 33,75 

O 14. Catharijneconvent excursie f. 65,- f. 58,50 

O 15. Historische Gebouwen stadswandeling f. 12,50 f. 11,25 

O 16. Museum De Pont excursie f. 72,50 f. 65,25 

O 17. Hofjes stadswandeling f. 12,50 f. 11,25 

O 18. Dynamische Mode lezingen f. 25,- f. 22,50 

O 19. Russ. Avant-Garde lezing f. 12,50 f. 11,25 

O 20. Kröller-Müller excursie f. 65,- f. 58.50 

O 21. Kunstgeschiedenis II cursus f. 55,- f. 49,50 

O              22. Voslezing openbare lezing          f. 7,50                         f. 6,75 

Ik maak het verschuldigde bedrag vermeerderd met f. 2,50 portokosten uiterlijk twee weken voor de aanvang 

over op gironummer 4970581 t.n.v. de Stichting Kunst in Zicht in Groningen. 

Naam: Dhr./Mw.  _____   _________________________ — _________________________________  

Adres: ----------------------------------------------------   ----- — ------------------------------------------------------- 

Postcode: Plaats: --------------------------------  -----  -----------  -----   ------------------------------------------------ 

Telefoon: --------------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Handtekening: _ -------------------------------------------- — ---  ----   -----------------------------------------------  

Stuur dit formulier op naar: 

Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen 

U bent ingeschreven voor een lezing, wandeling, excursie of cursus zodra wij uw inschrijfformulier én uw 

betaling hebben ontvangen. 



  

 

Kwaliteits drukwerk 
in zwart wit en kleur 

DRUKKERIJ 

HELPMAN 
Verl. Hereweg 20/1,9722 AC Groningen 

Telefoon 050-259521, Fax 050-271285 


