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I HET NAJAARSPROGRAMMA 1994

Het cursusjaar van de Stichting Kunst in Zicht gaat weer van start. Op zich niets bijzonders, ware
het niet dat dit de tiende keer is. Al negen seizoenen lang heeft Kunst in Zicht een gevarieerd
programma aangeboden van wekelijks minstens twee lezingen, stadswandelingen en/of excursies
op het gebied van beeldende kunst, architectuur, archeologie en toegepaste kunst.
Op dit lustrum zijn de veertien vrijwilligers, die de organisatie van al deze activiteiten op zich
nemen, met recht trots. Kunst in Zicht heeft een duidelijke plaats ingenomen in het culturele leven
van Groningen. Dat blijkt enerzijds uit een groeiend aantal cursisten en toenemende vraag naar
lezingen 'op maat', anderzijds uit de steeds grotere kring van donateurs die Kunst in Zicht financieel
ondersteunt en zich nauw betrokken voelt bij de stichting. Voor deze laatste groep hebben wij in het
voorjaar een zeer geslaagde excursie naar het nieuwe kantoorgebouw van de Gasunie georganiseerd.
Wij hopen hen in dit lustrumjaar opnieuw een aantrekkelijk evenement te kunnen aanbieden.
Eén van de hoogtepunten in dit lustrumjaar belooft de lezing van professor Henk van Os over privédevotiestukken in Europa te worden. Die avond zal een zeer bijzonder karakter krijgen door de
medewerking van de Obrecht-cantorij en een instrumentaal ensemble uit Amsterdam. Een en ander
zal in december plaatsvinden in de Martinikerk te Groningen. Nadere gegevens over dit speciale
evenement worden nog bekendgemaakt via de media.
Maar eerst gaan in september onze wekelijkse lezingen, wandelingen en excursies van start. Het
najaarsprogramma opent met vier avonden over Vier eeuwen bouwkunst. Bovendien wordt er een
aantal lezingen gehouden over drie belangrijke culturele centra in Europa, geliefde reisdoelen voor
de herfstvakantie: Praag, Parijs en Rome.
Natuurlijk besteden we in lezingen en wandelingen ook aandacht aan onderwerpen die Groningen
betreffen, zoals de straten van Groningen, de hofjes, het nieuwe museum en voorbeelden van Art
Nouveau.

In de Nederlandse musea zijn dit najaar enkele interessante tentoonstellingen te zien. Kunst in Zicht
sluit daarop aan met vier onderdelen, te beginnen met een lezing over Bart van der Leek en een
excursie naar een expositie over deze kunstenaar in het Kröller-Müller Museum in Otterlo.
Vervolgens worden er twee avonden gewijd aan de expositie Gebed in Schoonheid. Privédevotiestukken in Europa 1300-1500 in het Rijksmuseum. Daarna besteedt Kunst in Zicht aandacht
aan George Hendrik Breitner, wiens werk te zien is in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Beide
exposities kunnen bezocht worden in een excursie naar Amsterdam. Het najaar wordt afgesloten met
drie lezingen over Piet Mondriaan en een excursie naar de overzichtsexpositie in het Haags
Gemeentemuseum.
Deze laatste lezingenserie is niet alleen 's avonds te volgen, maar ook 's middags. Met ingang van
najaar 1994 breidt Kunst in Zicht namelijk haar activiteiten overdag uit. Op donderdag worden
voortaan zowel ’s morgens als 's middags cursussen gegeven. Deze
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cursussen kunnen, in overleg met de deelnemers, gevolgd worden door een excursie.
De cursusdag is toevallig zeer gelukkig gekozen, want elke donderdag vindt er van 12.30 tot 13.30
uur een gratis lunchconcert plaats in de entreehal van De Oosterpoort. In het voorjaar viel de
combinatie van cursus en concerten al zeer in de smaak bij onze dagcursisten.
Door een uitgekiende volgorde in het programma is het mogelijk om bijvoorbeeld een hele reeks
losse lezingen te volgen over oude kunst: Rome, De Sixtijnse Kapel, Gebed in Schoonheid. Bent u
meer geïnteresseerd in moderne kunst, dan kunt u de lezingen over Bart van der Leck en Piet
Mondriaan na elkaar bezoeken of aan twee opeenvolgende dagcursussen Moderne kunst
deelnemen.
Hoe dan ook, we zijn ervan overtuigd dat u in dit programma weer veel van uw gading zult vinden
en begroeten u graag op een van de activiteiten van Kunst in Zicht.
Carolien ten Bruggencate, juli 1994
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II ORGANISATIE
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 verzorgd 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.
Bestuur:

Mw dr B. Ebels-Hoving, voorzitter
Mw drs J. Schoenmaker, secretaris
Dhr A. Kamsma, penningmeester
Mw drs C. ten Bruggencate
Mw drs E. Keuper
Mw drs D. de Vries-van Berkum
Dhr O. ter Borg

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
of bankrekeningnummer 57.14.89.958 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, Jozefkerk en Korenbeurs
(stadswandelingen).
Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om slechts één of twee avonden bij te wonen, in plaats
van het totale aantal bijeenkomsten.
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 programmaonderdeel. Het reeds betaalde geld wordt terugbetaald onder aftrek van 30%
administratiekosten. Nadien is geen restitutie meer mogelijk.
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Voordelen van het donateurschap

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal
voor de donateurs een lezing of excursie georganiseerd. 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 ƒ 25,- per cursusjaar steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. Voor (echt)paren
geldt een minimumtarief van ƒ 40,- per jaar. U kunt dit bedrag overmaken op gironummer 4970581
of bankrekeningnummer 57.14.89.958 ten name van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen onder
vermelding van 'donateur KIZ'.
Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel 050-719600 (maandagochtend 9.30- 13.00
uur) / 050-260196 (privé).
Kortingen

Houders van een Pas 65+ ontvangen eveneens een korting van 10% op de vermelde prijzen.

Jongerenactie

Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaart krijgen jongeren tijdelijk
in plaats van 10% korting

20%opkorting
Lezingen en excursies
bestellingop

alle activiteiten van Kunst in Zicht

Kunst in Zicht 'verkoopt' lezingen, wandelingen en excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht
al voor ruim 30 instellingen in Noord-Nederland. 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.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dineke de Vries, tel 050-719600
(maandagochtend 9.30-13.00 uur) / 050-254485 (privé).
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1. Lezingen
VIER EEUWEN BOUWKUNST

data:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

opgave:

dinsdag 27 september,
4, 11, 18 oktober
19.30 - 21.30 uur
ƒ 50,- / ƒ 12,50 per avond
drs Yin-Yin Lin,
drs Bé Lamberts
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
27
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in't Jatstraat 42

Wanneer we door een stad lopen, vragen we
ons dikwijls af uit welke periode de
gebouwen rondom ons heen dateren. Uit de
boekjes kennen we wel enkele schoolvoorbeelden, maar vaak is het moeilijk om al
die mengvormen en gebouwen die in de loop
der tijd veranderd zijn, thuis te kunnen
brengen.
In deze serie lezingen wordt een chronologisch overzicht gegeven van de architectuurgeschiedenis van de zeventiende tot
en met de twintigste eeuw. Zowel religieuze
als wereldlijke bouwwerken, in binnen- en
buitenland, zullen de revue passeren. Daarbij
komen de belangrijkste bouwstijlen aan de
orde, zodat u aan het eind van de reeks in
staat bent aan gebouwen de stijl en
bouwperiode af te lezen. Verder zal er
aandacht worden besteed aan de symboliek
van de architectuur, met andere woorden:
bouwvormen zullen worden bekeken als dragers van ideeën en bedoelingen.
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De lezingen zijn globaal als volgt ingedeeld:
1. Zeventiende eeuw
2. Achttiende eeuw
3. Negentiende en twintigste eeuw
4. Art Nouveau (internationaal en toegespitst op Nederland en Groningen)

De

stadswandeling Art Nouveau in
Groningen op zondag 6 november sluit goed
op deze lezingen aan (zie pag. 17).
Yin-Yin Lin is afgestudeerd in archi-

tectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
van Leiden.
Bé Lamberts is kunsthistoricus. Hij is
werkzaam bij de Rijksdienst Monumentenzorg.

2. Lezing
PRAAG

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

woensdag 28 september
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
drs Yke Kramer
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 een zelfstandig bezoek aan de stad Praag.
Met behulp van kaartjes en plattegronden
krijgt u een indruk van de historische groei
van deze stad en de karakteristieken van de
verschillende wijken. Zo wordt gepoogd u
een idee te geven van Praag als urbane
ruimte.
Aan de hand van dia's wordt een licht
geworpen op de ononderbroken stilistische
ontwikkeling
van
deze
typisch
Middeneuropese stad. In Praag komen in 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.

Naast zijn werk als geschiedenisdocent aan
het Praedinius-gymnasium in Groningen
begeleidt
hij
reizen
naar
diverse
bestemmingen.
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3. Stadswandeling
BEELDEN IN DE STAD GRONINGEN

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:
opgave:

zondag 2 oktober
14.00 - 16.00 uur
ƒ 12,50
drs Eefje Keuper
Martinitoren
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

In de stad Groningen staan vele beelden. Ze
herdenken een bepaalde persoon of
gebeurtenis, hebben een symbolische
betekenis of verfraaien simpelweg het
stadsbeeld. Eén ding hebben ze gemeen: ze
zijn allemaal in opdracht geplaatst. Al die
verschillende beelden in uiteenlopende
stijlen geven een aardige indruk van de steeds
veranderende opvattingen over de functie
van kunst in de openbare ruimte. Zo werden
bijvoorbeeld in de negentiende eeuw vooral
standbeelden geplaatst ter ere van belangrijke
personen. In het begin van de twintigste eeuw
streefde men naar integratie van het beeld in
de architectuur. In het midden van deze eeuw
werden veel vrijstaande beelden gemaakt, al
of niet met een allegorische betekenis, terwijl
bij hedendaagse beelden vooral de relatie met
de omringende ruimte een rol speelt.
In het kader van het Beeldenjaar 1994
organiseert Kunst in Zicht een wandeling
langs zowel oude als moderne beelden in het
centrum van Groningen waar
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bij aandacht besteed zal worden aan vragen
als: wie heeft het beeld gemaakt, wanneer is
het gemaakt, waarom staat het juist op deze
plek en wat beoogden kunstenaar en
opdrachtgever met het beeld?
Keuper is kunsthistoricus
gespecialiseerd in moderne kunst.
Eefje

en

4. Lezing
PARIJS EN CLAUDE MONET

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

woensdag 5 oktober
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
drs Dorrit Asselbergs
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

Vanaf het Eerste Keizerrijk (Napoleon I,
1804-1814) is Parijs al een stad met een
middelpuntvliedende aantrekkingskracht.
Tot op de dag van vandaag hebben
opeenvolgende stadsbesturen zich grote
inspanningen getroost om de culturele
erfenis van Parijs te restaureren en te

conserveren. Zowel architectuur als
beeldhouw- en schilderkunst weerspiegelen
de verplichting die de stad verschuldigd is
aan haar culturele erfenis: Parijs behoort tot
de steden met de meeste musea en de
omvangrijkste kunstverzamelingen van de
wereld.
Hoeveel kunst kan een mens echter
verdragen? In deze lezing wordt het
museumbezoek ingericht naar een interessegebied. De schilderijen van Claude
Monet (1840-1926) zullen als voertuig
dienen voor een uiteenzetting over verschillende Parijse musea.
Dorrit Asselbergs is kunsthistoricus. Zij

begeleidt regelmatig
Duitsland en Frankrijk.

kunstreizen

naar
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5. Stadswandeling
HOFJES IN GRONINGEN

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:
opgave:

zaterdag 8 oktober
14.00 - 16.00 uur
ƒ 12,50
drs Egbert van der Werff
Martinitoren
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

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 waren de gasthuizen
liefdadige instellingen die zich bekommerden om het lot van armen en vreemdelingen. Ze werden gesticht door leden van
vooraanstaande families uit de stad en lagen
in de nabijheid van de toegangswegen aan de
rand van de stad.
Zo stichten Borneer Solleder en zijn zoon
meester Albert in 1405 dichtbij de stadspoort
een gasthuis voor de opvang van "ellendighe
en arme pelegrams". Het gasthuis werd
gewijd aan de heilige Geertruid, patrones
van de reizigers.
In de loop der jaren nam het aantal behoeftigen toe en bood het gasthuis ook
blinden, kreupelen, ouden van dagen en
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zelfs krankzinnigen onderdak. Vanaf 1600 is
het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste
Groningse gasthuizen een huis voor ouderen.
De stadswandeling voert langs een drie tal in
oorsprong middeleeuwse hofjes in de
Groningse binnenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en
het Heilige Geestgasthuis.
Egbert van der Werff is historicus en

mediaevist. Hij publiceert regelmatig over
Groningse onderwerpen.

6. Lezingen
ROME, DE EÈUWIGE STAD (nieuwe
versie)

data:
tijd:

woensdag 12, 19 oktober
20.30-22.15 uur
(let op ! gewijzigde tijd)

ƒ 25,- / ƒ 12,50 per avond
drs Jeltina Schoenmaker
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:
Athena’s Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42
kosten:
spreker:
plaats:

Op veler verzoek presenteren wij nu een
nieuwe versie van de lezingencyclus over
Rome, de stad met de vele gezichten.
Rome, de hoofdstad van Italië, wordt wel het
grootste
monument
van
de
wereldgeschiedenis genoemd. Wat men hiervan
ook mag denken, vaststaat dat Rome talloze
schatten uit nagenoeg alle westerse
cultuurperiodes herbergt.
Al die sporen uit verschillende tijdperken
maken deze wereldstad niet alleen uniek,
maar ook verwarrend. Je zou zelfs kunnen
stellen dat er in plaats van één enkel Rome,
veel meer Romes bestaan. Zo is er:
- het antieke Rome van de Etrusken en de
Romeinen: Via Appia Antica, de markten
van keizer Trajanus en de wereldberoemde
collecties kunstschatten in verscheidene
musea, zoals de prachtige collectie
Etruskische oudheden in Villa Giulia
- het Rome van de pausen: Vaticaanstad

- het middeleeuwse Rome: mozaïeken van
ondermeer Cavallini
- het Rome van de renaissance en de barok:
beroemde kerken, werken van Michelangelo,
Rafael, Caravaggio, Ber- nini, Borromini
- het moderne Rome van de negentiende en
twintigste eeuw: het schilderachtige Joodse
ghetto, het bekende Caffè Greco, het
Stazione Termini en imposante fascistische
bouwwerken.

Om u wegwijs te maken in deze fascinerende
stad zult u op twee avonden, die u ook
afzonderlijk kunt volgen, kennismaken met
tal van bekende en ook vergeten plekjes en
bezienswaardigheden. Behalve aan de
geschiedenis en de kunst zal ook aandacht
worden besteed aan de keuken van Rome en
zullen er praktische tips worden gegeven aan
de Rome-ganger.
Jeltina Schoenmaker is kunsthistoricus,

archeoloog en docent Italiaans. Zij is
gespecialiseerd in de Italiaanse cultuur.
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7. Stadswandeling
HISTORISCHE WANDELING

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:
opgave:

zondag 23 oktober
14.00 - 16.00 uur
ƒ 12,50
drs Egbert van der Werff
Martinitoren
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

De stad Groningen heeft weliswaar geen
stadsrechten gekregen in de middeleeuwen,
toch is het een stad van eerbiedwaardige
ouderdom. Twee woonkernen, één aan het
eind van de Hondsrug, een typisch Drents
esdorp, en één aan de oever van de Aa, een
handelsnederzet- ting, groeiden aaneen tot
een stad voorzien van een omwalling. Deze
nederzetting werd nog in de late
middeleeuwen lid van de Hanze. De
verbinding via het Reitdiep naar zee maakte
handel op de Oostzee mogelijk. De
bijzondere situatie dat de stad eeuwenlang
een groot achterland wist te domineren,
bepaalde mede de welvaart van Groningen.
Ook na de Reductie van 1594 duurde
economische overvleugeling van de
ommelanden door de stad voort. Ook
bestuurlijk en cultureel is de stad sinds de
vijftiende eeuw steeds het centrum van de
provincie Groningen geweest.
In de wandeling, die vooral gaat door het
noordelijke deel van het stadscentrum en
waarin in elk geval een hofje en een
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kerk worden aangedaan, worden verschillende perioden van de geschiedenis
belicht.
Egbert van der Werff is historicus/me-

diaevist en part-time conservator in het
Museum Klooster Ter Apel.

8. Stadswandeling
ART NOUVEAU IN GRONINGEN

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:
opgave:

zondag 6 november
14.00 - 16.00 uur
ƒ 12,50
drs Herma Hekkema
Martinitoren
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

De Art Nouveau of Jugendstil was een
reactie op de zogenaamde neostijlen aan het
einde van de negentiende eeuw. In plaats van
verschillende
historische
stijlen
te
vermengen, zochten kunstenaars en
architecten naar een nieuwe kunstrichting.
Kenmerkend voor de stijlvernieuwing van de
Art Nouveau in de architectuur zijn de
duidelijk zichtbare constructieve elementen
van gebouwen, die vaak een ook versierende
rol vervullen. Verder zijn de vloeiende lijnen
en de veelal as- symmetrische opbouw van
de gevel karakteristiek. Veel gebruikte
materialen zijn giet- en smeedijzer, glas,
geglazuurde baksteen en kleurige tegels.
De Art Nouveau bouwkunst werd in het
begin niet door iedereen even enthousiast
ontvangen. Lange tijd werd deze bouwtrant
gezien als een louter versierende stijl. Toch
waren de in Art Nouveau ontwikkelde
experimenten op ruimtelijk en constructief
gebied van wezenlijk

belang voor de twintigste-eeuwse architectuur.
Rond de eeuwwisseling deed de Art
Nouveau ook zijn intrede in de Groningse
architectuur. Er werd in die tijd veel
gebouwd in de stad en het waren vooral de
winkeliers die hun panden in deze stijl lieten
optrekken. We kunnen nu nog prachtige Art
Nouveau winkelpanden in de binnenstad
bewonderen.
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
herkennen.
Herma Hekkema werkt bij de kunstredactie

van het Nieuwsblad van het Noorden. Zij is
mede-auteur van het boek 'Art Nouveau
architectuur in Groningen'.
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9. Lezingen
DE SIXTIJNSE KAPEL

data:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

27 opgave:

woensdag 2, 9 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 25,- / ƒ 12,50 per avond
dr Jan de Jong
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
Athena’s Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

I De Sixtijnse Kapel in de vijftiende eeuw:
bouw, functie en beschildering van de
wanden

Paus Sixtus IV liet in 1477 een grote kapel
voor bijzondere plechtigheden bouwen.
Deze ruimte werd naar hem 'Sixtijnse Kapel'
genoemd. Op de eerste avond zal aan de orde
komen hoe de inrichting van de kapel is af
gestemd op de plechtigheden die er
plaatsvonden en hoe de frescoschilderingen
op de wanden, via gebeurtenissen uit de
Bijbel, verwijzen naar de status en de positie
van paus Sixtus. Deze fresco's zijn uitgevoerd door de belangrijkste schilders uit
Italië in de jaren 1480, zoals Perugino,
Ghirlandaio en Botticelli.
II De Sixtijnse Kapel in de zestiende eeuw:
frescoschilderingen en tapijten

In 1508 besloot paus Julius II, een neef van
Sixtus IV, om ook een bijdrage aan de
Sixtijnse Kapel te leveren: hij liet
Michelangelo het plafond beschilderen.
Vervolgens liet paus Leo X in 1515 kostbare
tapijten ontwerpen door Rafael.
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Zij werden geweven in Brussel en alleen op
hoogtijdagen opgehangen. Tot slot liet
Paulus III in 1535 de altaarwand beschilderen door - opnieuw - Michelangelo, met
een voorstelling van het Laatste Oordeel, die
veel kritiek opriep en in de loop der tijd
'gekuist' is.
Op deze avond zullen de schilderingen van
Michelangelo en de tapijten besproken
worden en komen aspecten aan de orde als:
betekenis, reacties van tijdgenoten en de
recente restauraties.
Jan de Jong is verbonden als docent aan het

Instituut voor Kunstgeschiedenis van de
Rijksuniversiteit
Groningen.
Hij
is
gespecialiseerd
in
zestiende-eeuwse
Italiaanse kunst.

10. Lezing
HET NIEUWE GRONINGER MUSEUM
Alessandro Mendini en het Tsjechisch kubisme

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

dinsdag 8 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
drs Yke Kramer
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

De architectuur van het nieuwe Groninger
Museum levert voor Nederlandse ogen een
verrassende en buitenissige aanblik op. Het
lijkt alsof architect Alessandro Mendini er
vooral op uit is geweest de Groningers te
schokken
met
een
soort
wegwerparchitectuur
waarin luxueuze
schittering en pop-art-achtige banaliteit om
voorrang strijden.

de revolutionaire vernieuwingen in de
Midden-Europese architectuur van het eerste
kwart van de twintigste eeuw. Vooral de
waardering van Mendini voor de kwaliteiten
van het Tsjechisch kubisme is duidelijk af te
lezen in het totaalontwerp én in de details van
het nieuwe Groninger Museum.
Het doel van deze lezing is niet om een
antwoord te geven op de vraag of het
Groninger Museum mooi of lelijk is.
Veel belangrijker is het om na te gaan in
hoeverre de indruk van vluchtigheid en
voorbijgaande moderniteit gerechtvaardigd
is. Getracht zal worden aan te tonen dat het
ontwerp enerzijds inderdaad vernieuwende
elementen bezit, maar anderzijds beschouwd
kan worden als een poging waardevolle
historische elementen in de Europese
architectuur nieuw leven in te blazen.
Yke Kramer is historicus en kunsthistoricus.

Bij nadere bestudering van het oeuvre van
Mendini en de uitgangspunten van het
ontwerp van het Groninger Museum valt op
hoe de architect voortborduurt op

Hij is geschiedenisdocent aan het Praediniusgymnasium in Groningen.
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Praedinius-gymnasium in Groningen.
11. Lezing
BART VAN DER LECK

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

opgave:

dinsdag 15 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
drs Carolien ten Bruggencate
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
27
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

In het Mondriaanjaar kan in het KröllerMüller Museum nader kennisgemaakt
worden met het werk van een tijdgenoot van
Mondriaan: Bart van der Leek (1876-1958).
In aansluiting daarop organiseert Kunst in
Zicht een lezing en een excursie (zie pag. 22).
Het werk van Bart van der Leek lijkt op het
eerste gezicht sterk op dat van Piet
Mondriaan. Dat is niet toevallig, want de
kunstenaars kwamen in 1916 in contact met
elkaar en waren in 1917 allebei betrokken bij
de oprichting van De Stijl.
Van der Leek kwam echter op een andere
manier tot die kenmerkende stijl van
geometrische vormen in primaire kleuren op
een witte ondergrond. In zijn jonge jaren was
hij werkzaam in ateliers voor glas-in-lood.
Na als schilder achtereenvolgens in een
symbolistische en realistische trant gewerkt
te hebben, ontwikkelde Van der Leek vanaf
1907 onder invloed van onder meer de
Egyptische
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kunst een stijl waarin de vormen sterk
vereenvoudigd zijn en de kleuren sober. Die
abstrahering van vormen ging zover dat de
schilderijen geheel voorstellings- loos leken
te worden. Toch bleef de realiteit het
uitgangspunt en bevatten de composities
steeds herkenbare elementen. Behalve
schilder en ontwerper van glas- in-lood
ramen was Van der Leek vormgever van
verpakkingsmateriaal en affiches. Verder
heeft hij zich intensief beziggehouden met de
toepassing van kleur in de architectuur van
onder meer Berlage.
Op één avond maken we kennis met de
belangrijkste aspecten van het werk van Van
der Leek. De lezing kan beschouwd worden
als een voorbereiding op de excursie, maar is
natuurlijk ook los daarvan te volgen.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus.

Zij is freelance schrijver en docent moderne
kunst.

12. Lezingen
GEBED IN SCHOONHEID
Privé-devotie in Europa 1300-1500

data:
tijd:
kosten:
sprekers:

woensdag 16, 23 nov
19.30 - 21.30 uur
ƒ 25,- / ƒ 12,50 per avond
drs Thijs Tromp,
drs Hans Bloemsma
plaats:
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave:
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

Van 26 november 1994 tot en met 26 februari
1995 wordt in het Rijksmuseum te
Amsterdam de tentoonstelling 'Gebed in
Schoonheid' gehouden. De kunstwerken die
men hier kan zien, werden gemaakt tussen
1300 en 1500 en waren oorspronkelijk
bestemd
om
de
persoonlijke
geloofsbelijdenis inhoud te geven.
In een tweetal lezingen zal de cultuur worden
belicht waarin deze kunstwerken werden
vervaardigd.
Onder invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen werd geloven aan het eind
van de middeleeuwen een steeds
individuelere aangelegenheid. De gelovige
wilde zich meer dan voorheen identificeren
met het object van zijn geloof, de verhalen
over Maria en Christus meebeleven en
hierdoor een hogere vorm van spiritualiteit
bereiken. Met dit doel werd een speciaal
soort kunstwerk ontwikkeld: het privédevotiestuk. Dit was klein van formaat, zodat
het kon worden opgesteld in de woning, in
kloostercellen, in speci

ale kapellen voor broederschappen of
meegenomen op reis. Bovendien richtte het
zich direct tot de gelovigen en hielp hen zo
bij hun persoonlijke meditaties en hun gebed.
In de lezingen wordt het verschijnsel privédevotie uitgediept en speciaal aandacht
besteed aan de objecten die in het
Rijksmuseum geëxposeerd worden. Deze
avonden vormen dan ook een goede
voorbereiding op een bezoek aan de
tentoonstelling 'Gebed in Schoonheid'. Kunst
in Zicht organiseert op 17 december een
excursie daarnaartoe (zie pag. 26).
Hans Bloemsma en Thijs Tromp zijn

kunsthistorici, gespecialiseerd in middeleeuwse kunst.
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13. Excursie
BART VAN DER LECK
Tentoonstelling in het Kröller-Müller Museum, Otterlo

datum:
tijd:
plaats:
kosten:
opgave:

zaterdag 19 november
8.30 - 18.00 uur
NS Hoofdstation
ƒ 52,50
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42
vóór 12 november

Deze excursie sluit aan bij de lezing van
Carolien ten Bruggencate op 15 november
(zie pagina 19).
Er is geen directe aanleiding voor, maar de
schijnwerpers moeten gewoon maar eens
gericht worden op Bart van der Leek. Zo
denkt men erover in het Kröller-Müller
Museum in Otterlo. Het museum bezit de
grootste collectie werken van Bart van der
Leek, merendeels reeds verzameld door
Helene Kröller- Müller zelf. Zij had
persoonlijk contact met deze kunstenaar, die
ook enige tijd in dienst was van de zaak van
haar man, de Firma Müller & Co.
Van 10 september tot en met 27 november
houdt het Kröller-Müller Museum een
overzichtstentoonstelling van Bart van der
Leek. Er wordt een zo compleet mogelijk
beeld gegeven van deze veelzijdige
kunstenaar. Dat betekent dat er niet alleen 60
schilderijen van Van der Leek te zien zijn,
maar daarnaast ook tekeningen, voorstudies
voor schilderijen, kleu

22

renstudies voor interieurs, glas-in-lood en
keramiek. De tentoonstelling omvat in totaal
ruim 200 werken, waarvan tweederde in
bruikleen is aangevraagd uit musea in
binnen- en buitenland.
Voordat de grote tentoonstelling over Piet
Mondriaan in het Haags Gemeentemuseum
van start gaat, heeft u in Otterlo dus een
unieke kans om het werk te zien van Van der
Leek, belangrijk tijdgenoot en medeoprichter van De Stijl.
Vertrek per bus 8.30 uur vanaf het NS
Hoofdstation (bij de fietsenstalling).
Verwachte aankomst in Groningen 18.00
uur. De kosten zijn inclusief bus, entrees en
begeleiding. Tijdige opgave is zeer gewenst.

14. Lezing
DE STRATEN VAN GRONINGEN ... VAN ONDEREN BELICHT

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

dinsdag 29 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
drs Gert Kortekaas
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

In het voorjaar schetste Johan van de Beek in
zijn lezing voor Kunst in Zicht de
ontwikkeling van de stad Groningen. Zijn
uitgangspunt was het huidige patroon van de
straten in Groningen.
Het is echter ook mogelijk om de geschiedenis van de stadsontwikkeling vanuit
een andere invalshoek te benaderen,
namelijk de archeologie. Kunst in Zicht wil
daarom aan de lezing van Van de Beek een
vervolg geven door de gemeentelijk
archeoloog Gert Kortekaas aan het woord te
laten.
Lang is gefilosofeerd over de oorsprong van
Groningen en haar bijzondere stratenpatroon. Echt harde gegevens waren lang
niet voorhanden, zodat hypothese op
hypothese werd gestapeld. In de afgelopen
tien jaar is op grote schaal archeologisch
onderzoek verricht in de binnenstad; niet
alleen onder de bouwblokken, maar ook bij
het vervangen van riolen onder de straten. De
laatste vorm van onderzoek levert volstrekt
nieuwe

gegevens over middeleeuwse bestratingen en
de combinatie van alle onderzoeken biedt
nieuwe inzichten over de groei van de layout van Groningen. Hoewel in de kennis nog
volop hiaten aanwezig zijn en de archeologie
niet
in
waarheden
maar
in
waarschijnlijkheden denkt, kan toch een
aardige boom over de oorsprong en
ouderdom van het stratenpatroon en daarmee
de ruimtelijke ordening van de stad worden
opgezet.
De lezing is een aardig vervolg op de
voordracht van Johan van de Beek, maar kan
uiteraard ook bezocht worden door diegenen
die de vorige lezing gemist hebben.

Gert Kortekaas is gemeentelijk archeoloog

in Groningen.
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15. Lezingen
PIET MONDRIAAN
Van figuratie naar abstractie

data:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

opgave:

woensdag 30 november,
7, 14 december
19.30 - 21.30 uur
ƒ 37,50/f 12,50 per avond
drs Dineke de Vries
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
27
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

Wie de naam Mondriaan hoort, denkt al
gauw aan zijn abstracte composities met
zwarte, rechte lijnen en vlakken in de
primaire kleuren rood, geel en blauw en de
niet-kleuren zwart en wit. Minder bekend is,
dat deze kunstenaar zijn carrière als
landschapschilder begon en vooral uit
natuurlijke motieven stap voor stap zijn
voorstellingsloze schilderijen ontwikkelde.
Daarbij verwerkte hij alle kunststromingen
van zijn tijd. In zijn zoeken naar een kunst
voor de toekomst ontwikkelde Mondriaan
bovendien een kunsttheorie, waarbij hij zich
met name baseerde op theosofische
denkbeelden.
In de lezingenserie zal een beeld worden
geschetst van Mondriaans ontwikkeling, die
voor een belangrijk deel bepaald werd door
zijn kennismaking en interactie met (vroeg)moderne kunstenaars. Voorts komt aan de
orde in hoeverre filosofische aspecten een rol
hebben gespeeld in zijn moeizame zoeken
naar een 'kunst van zuivere verhoudingen'.
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De lezingen zijn globaal als volgt ingedeeld:
1: Vroege werk tot 1910
2: Periode 1910-1921
3: Periode 1921-1944
Op dinsdag 20 december organiseert Kunst
in Zicht een excursie naar de Mondriaantentoonstelling
in
het
Haags
Gemeentemuseum (zie pag. 27)
Dineke de Vries is freelance docente

kunstgeschiedenis en gespecialiseerd in
twintigste-eeuwse kunst.

16. Lezing
GEORGE HENDRIK BREITNER

datum:
tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

opgave:

dinsdag 13 december
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
drs Carolien ten Bruggencate
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
27
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

Openbaar Kunstbezit wijdde onlangs een
nummer van 'Kunstschrift' aan hem en het
Stedelijk Museum houdt vanaf december van
zijn werk een overzichtstentoonstelling. Het
lijkt erop dat George Hendrik Breitner
(1857-1923) nu wat meer in de
belangstelling komt te staan en daarom wil
Kunst in Zicht ook de aandacht vestigen op
deze Nederlandse schilder-fotograaf.
Waar de plotselinge belangstelling voor
Breitner mee te maken heeft, is niet direct
duidelijk. Misschien is het wel de brede,
ruige schildertechniek die nu zo bewonderd
wordt.
In de vorige eeuw werden de losse penseelvoering en de onconventionele composities, waarin Breitners originaliteit zich
uitte, eerst nog niet zo geapprecieerd. De
kunstenaar zelf wilde eigenlijk ook meer
lessen volgen en was steeds weer bezig om
zijn techniek te verfijnen. Na zijn
academietijd in Den

Haag werkte hij onder meer enige tijd in het
atelier van Willem Maris. In 1882 ontmoette
hij Van Gogh en werkte met hem in Drente.
Na een korte leertijd in Parijs verhuisde
Breitner van Den Haag naar Amsterdam,
waar hij in nauw contact stond met Isaac
Israëls en Willem Witsen.

In deze lezing zal een kort overzicht gegeven
worden van de schilderijen en tekeningen
van Breitner. Landschappen, stadsgezichten,
militaire stukken, naakten en meisjes in
Japanse kimono zullen de revue passeren.
Daarbij wordt bekeken welke plaats
Breitners werken innamen ten opzichte van
die van zijn tijdgenoten. Verder zal er
aandacht worden besteed aan de foto's van
Breitner en de manier waarop hij daarvan
gebruik maakte in zijn schilderijen.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus.

Zij is freelance schrijver en docent moderne
kunst.
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17. Excursie
GEBED IN SCHOONHEID
Tentoonstelling van privé-devotiestukken in het Rijksmuseum, Amsterdam
GEORGE HENDRIK BREITNER
Overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum, Amsterdam

datum:
tijd:
plaats:
kosten:
opgave:

zaterdag 17 december
8.30 - 18.00 uur
NS Hoofdstation
ƒ 65,00
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42
vóór 26 november

Deze excursie biedt de mogelijkheid om twee
totaal verschillende, maar zeer interessante
tentoonstellingen te bezoeken
Het Rijksmuseum toont van 27 november tot
26 februari een vijftigtal objecten van privédevotie uit de late middeleeuwen. Op de
tentoonstelling zijn schilderijen, miniaturen,
prenten en houtsnij- en edelsmeedwerken te
zien, gemaakt door beroemde kunstenaars als
Andrea Man- tegna, Hans Memling en
Bemardo Dad- di. De tentoonstelling is
samengesteld door Henk van Os, Algemeen
Directeur van het Rijksmuseum.
Omdat er in de tentoonstelling geen
rondleidingen gehouden mogen worden,
organiseert Kunst in Zicht ter voorbereiding
op deze excursie op woensdag 16 en 23
november twee lezingen over privédevotiestukken in Europa (zie pagina 20).
In het Stedelijk Museum is vanaf 2 december
een overzichtstentoonstelling te zien van het
werk van George Hendrik
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Breitner. Getoond worden schilderijen,
aquarellen, tekeningen en foto's van deze
beroemde kunstenaar uit de zogenaamde
Amsterdamse School.
Vertrek per bus 8.30 uur vanaf het NS
Hoofdstation (bij de fietsenstalling).
Verwachte aankomst in Groningen 18.00
uur. De kosten zijn inclusief bus, entree (ƒ
15,-) en begeleiding. Tijdige opgave is zeer
gewenst.

18. Excursie
PIET MONDRIAAN
Overzichtstentoonstelling in het Haags Gen entemuseum

datum:
tijd:
plaats:
kosten:
opgave:

dinsdag 20 december
7.30 - 19.30 uur
NS Hoofdstation
ƒ 75,Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42
vóór 10 december

Deze excursie sluit aan bij de lezingen van
Dineke de Vries (zie pag. 24 en 29) en bij de
lezing over Van der Leek en de excursie naar
de Van der Leck-tentoon- stelling in Otterlo
(zie pag. 20 en 22).
De grote tentoonstelling over Piet Mondriaan die vanaf 18 december in het Haags
Gemeentemuseum te zien is, vormt de
indrukwekkende apotheose van het
Mondriaan-jaar. Directe aanleiding voor de
retrospectieve expositie is de vijftigste
sterfdag van deze beroemde Nederlandse
kunstenaar op 1 februari 1944.
Het Gemeentemuseum in Den Haag heeft de
belangrijkste Mondriaan-collectie van de
wereld. De expositie, die van Den Haag naar
Washington zal verhuizen, omvat veertig tot
vijftig van de bekendste schilderijen.
Daarnaast wordt een zo volledig mogelijk
overzicht
van
zijn
tekeningen
tentoongesteld. Deze worden later ook
geëxposeerd in Wenen, Parijs en Barcelona.

Vertrek per bus 7.30 uur vanaf het NS
Hoofdstation (bij de fietsenstalling).
Verwachte aankomst in Groningen 19.00
uur. De kosten zijn inclusief bus, entree (ƒ
20,-) en begeleiding. Tijdige opgave is zeer
gewenst.
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19. Dagcursus

20. Dagcursus

MODERNE KUNST 1870-1940

NEDERLANDSE KUNST 1870-1940

data:

data:

tijd:
kosten:
sprekers:
plaats:

opgave:

donderdag 29 september,
6, 13, 20 oktober, 3
november
10.00 - 12.00 uur
ƒ 62,50 / ƒ 12,50
per les
drs Carolien
tenBruggencate, drs Dineke de Vries
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
27
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

Dit overzicht van de moderne kunst begint
bij de impressionisten, die aan het begin
stonden van een reeks interessante
stroomversnellingen in de schilderkunst. Het
eindigt bij de tweede wereldoorlog. Het is de
bedoeling dat in vijf lessen behandeld
worden:
- Impressionisme, Postimpressionisme
- Expressionisme
- Kubisme
- Dadaïsme
- Surrealisme
De cursus kan, in overleg met de deelnemers,
afgesloten worden met een excursie.
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tijd:
kosten:
sprekers:
plaats:

opgave:

donderdag 29 september,
6, 13, 20 oktober, 3
november
14.00 - 16.00 uur
ƒ 62,50 / ƒ 12,50 per les
drs Carolien ten Bruggencate, drs Dineke de Vries
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
27
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

Deze cursus gaat over de Nederlandse kunst
tussen 1870 en 1940. Voor diegenen die al
deelgenomen
hebben
aan
overzichtscursussen vormt de cursus een nadere
kennismaking met één specifiek onderwerp
uit de kunstgeschiedenis. De cursus kan
uiteraard ook gevolgd worden door mensen
die de vorige cursussen nog niet bezocht
hebben. Behandeld worden onder meer:
- Haagse School, Amsterdamse School,
Van Gogh
- Jan Toorop, Symbolisme, Luminisme
- De Stijl
- Expressionisme (Bergen, De Ploeg)
- Surrealisme, Magisch realisme
De cursus kan, in overleg met de deelnemers,
afgesloten worden met een excursie naar
bijvoorbeeld
de
tentoonstelling
'Expressionisme in Nederland 1900-1930'
die vanaf half november te zien is in het
Singermuseum in Laren (NH).

21. Dagcursus

22. Dagcursus

MODERNE KUNST 1945-NU

PIET MONDRIAAN
Van figuratie naar abstractie

data:

donderdag 17, 24 novem
ber, 1, 8, 15 december
tijd:
10.00 - 12.00 uur
kosten:
ƒ 62,50 / ƒ 12,50 per les
sprekers:
drs Carolien ten Bruggencate, drs Eefje Keuper, drs
Dineke de Vries
plaats:
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave:
Athena's Boekhandel,
O. Kijk in 't Jatstraat 42

data:

In deze cursus pakken we de draad van de
geschiedenis van de twintigste eeuwse kunst
op na de tweede wereldoorlog. Veel mensen
raken het spoor bijster bij kunst uit recentere
tijden. In de naoorlogse kunst gaat het niet
meer alleen om zuivere schoonheid. Het lijkt
wel alsof we steeds meer moeten weten over
de achtergronden en motieven van de kunstenaar. Toch kunnen we door goed kijken
veel te weten komen over de betekenis van
een kunstwerk, want dat biedt vaak zelf
belangrijke aanknopingspunten voor een
interpretatie.
In vijf lessen zullen achtereenvolgens in elk
geval behandeld worden:
- Abstract-expressionisme
- Cobra
- Pop-art
- Concept-art
- Nieuwe Wilden

Deze cursus is dezelfde als die van
woensdagavonden (zie pag. 24).

tijd:
kosten:
spreker:
plaats:

opgave:

donderdag 1, 8, 15 decem
ber
14.00 - 16.00 uur
ƒ 37,50 / ƒ 12,50 per les
drs Dineke de Vries
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel
27
Athena's Boekhandel
O. Kijk in 't Jatstraat

De cursus kan goed gecombineerd wor- den
met de excursie die Kunst in Zicht organiseert
op dinsdag 20 december naar de Mondriaantentoonstelling
in
het
Haags
Gemeentemuseum (zie pag.
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COLOFON

Samenstelling inhoud:
Ontwerp omslag:
Druk:
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Carolien ten Bruggencate
Hans Lakerveld Drukkerij
Volharding

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 een avondlezing of een
stadswandeling.
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: _________________________________________________
Telefoon ________________________________________________________
Datum van opgave: _________________________________________________
Keuze gratis lezing / stadswandeling: ___________________________________

Als kunst voor u een feest is...
dan vraagt u toch een Kunst in Zicht-cadeaubon voor
uw verjaardag!

abKKVb uk a&iifr
verrassend present
050 - 719600 / 254485

III Inschrijfformulier
lezingen / wandelingen / excursies / cursussen
Ik geef mij op voor de volgende onderdelen:
O 1. Vier eeuwen bouwkunst
O 2. Praag
O 3. Beelden in Groningen
O 4. Parijs en Monet
O 5. Hofjes in Groningen
O 6. Rome (nieuwe versie)
O 7. Historische wandeling
O 8. Art Nouveau in Groningen
O 9. De Sixtijnse Kapel
O 10. Het Groninger Museum
O 11. Bart van der Leck
O 12. Gebed in Schoonheid
O 13. Bart van der Leck
O 14. De straten van Groningen II
O 15. Piet Mondriaan
O 16. George Hendrik Breitner
O 17. Gebed in Schoonheid / Breitner
O 18. Piet Mondriaan
O 19. Moderne kunst 1870-1940
O 20. Nederlandse kunst 1870-1940
O 21. Moderne kunst 1945-nu
O 22. Piet Mondriaan

normaal: donateur: jongere:
lezingen
lezing
wandeling
lezing
wandeling
lezingen
wandeling
wandeling
lezingen
lezing
lezing
lezingen
excursie
lezing
lezingen
lezing
excursie
excursie
dagcursus
dagcursus
dagcursus
dagcursus

ƒ 50,00
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 37,50
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 25,00
ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 25,00
ƒ 52,50
ƒ 12,50
ƒ 37,50
ƒ 12,50
ƒ 65,00
ƒ 75,00
ƒ 62,50
ƒ 62,50
ƒ 62,50
ƒ 37,50

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

45,00
11,25
11,25
11,25
11,25
33,75
11,25
11,25
22,50
11,25
11,25
22,50
47,25
11,25
33,75
11,25
58,50
67,50
57,25
57,25
57,25
33,25

ƒ40,00
ƒ10,00
ƒ10,00
ƒ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 30,00
ƒ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 20,00
ƒ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 20,00
ƒ 42,50
ƒ 10,00
ƒ 30,00
ƒ 10,00
ƒ 52,00
ƒ 60,00
ƒ 50,00
ƒ 50,00
ƒ 50,00
ƒ 30,00

Ik maak het verschuldigde bedrag vermeerderd met ƒ 2,50 portokosten uiterlijk twee weken voor de
aanvang over op gironummer 4970581 of bankrekeningnummer 57.14.89.958 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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Drukkerij
Volharding
Groningen
- brochures zoals
deze
- affiches A2 en
groter
- folders
- boeken
- huisstijlen
- speciale uitgaven
- foliedruk
- gratis advies

Ton Kruisbergen, Nijmegen, 1994, foto
Foto's van Ton Kruisbergen verschijnen eind van dit jaar in een kalender,
een uitgave van Drukkerij Volharding

Hoendiepskade 12
9718 BE Groningen
telefoon
(050)127223 fax
(050)146071

VOLHARDING GRONINGEN - DRUKKERS MET HART VOOR DE KUNST

