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Voorjaarsprogramma 1996
Na de jaarwisseling, als alle feestdagen achter de rug
zijn, bekruipt menigeen het verlangen naar het voorjaar. Maar al worden de dagen weer wat langer, de
lente kan nog wel eens op zich laten wachten. Wat is
er dan mooier om de lange winteravonden te besteden
aan het volgen van lezingen en cursussen? Laat u
meevoeren door meeslepende sprekers en reis in uw
verbeelding naar een van de vele bestemmingen die
de kunstgeschiedenis u aanreikt.
Kunst in Zicht biedt u het 22ste cursusprogramma aan,
een boekje boordevol lezingen, wandelingen en
excursies. Zoals altijd kenmerken de activiteiten zich
door een grote diversiteit aan onderwerpen uit de
beeldende kunst en de bouwkunst. Uit de bijna
onuitputtelijke bron, die de geschiedenis van de kunst
is, werd weer een zorgvuldige en uitgebalanceerde
keuze gemaakt.
Het voorjaarsseizoen begint met de lezing Ruimte voor
ruimte, die over de herinrichting van de binnen

stad van Groningen gaat. Het hartje van de stad is
tevens het gebied waar de stadswandelingen - een
niet meer weg te denken onderdeel uit ons programma
– doorheen voeren. In de wandelingen wordt onder
deskundige begeleiding gekeken naar hofjes,
voorbeelden van Art Nouveau en historisch markante
plekken.
Zoals gebruikelijk zijn sommige lezingen gewijd aan
een enkele meester uit de kunstgeschiedenis. De
avond over Mare Chagall herhalen wij, omdat de
lezing in het najaar zeer druk bezocht werd en we veel
mensen moesten teleurstellen. In maart besteden we
uiteraard aandacht aan Johannes Vermeer, van wiens
werk voor het eerst een representatief overzicht
gegeven wordt in het Mauritshuis in Den Haag.
Piero della Francesca staat centraal in twee lezingen,
waarin het werk van deze Italiaanse kunstenaar tevens
de leidraad kan zijn voor een tocht door Toscane en
Umbrië. We zijn daarmee aangekomen bij een ander
vast onderdeel in het voorjaarsaanbod: de
vakantiecursussen. Met het lengen van de dagen
nemen de reiskriebels toe en worden er plannen
gemaakt voor de zomervakantie. Wordt het dit jaar
Frankrijk of Hongarije, volgt u dan de lezingen over
Franse kathedralen of over de kunsthistorische
bezienswaardigheden in Budapest. Overigens zijn

deze avonden voor iedereen interessant, ook al bent u
niet van plan om naar een van beide landen te reizen.

Kunst in Zicht biedt dit voorjaar ook enkele langere
lezingenreeksen aan. In februari gaat een vijfdelige
serie lezingen van start over de geschiedenis van de
moderne kunst in de periode 1860-1940. Het is een
overzichtscursus, bedoeld voor die mensen die graag
wegwijs willen worden in de snel opeenvolgende
stromingen in de moderne kunst. Vervolgens worden
er in april vier avonden gewijd aan de alom
bewonderde kunst van de Vlaamse primitieven, waarin
stijlkenmerken, iconografie en historische achtergronden aan de orde zullen komen. De dagcursus van
dit voorjaar gaat over moderne ‘primitieven’, dat wil
zeggen over twintigste-eeuwse kunstenaars die
beïnvloed werden door onder meer niet-westerse
kunstuitingen.
De excursies van Kunst in Zicht genieten een grote
belangstelling. Daarom zijn er weer drie aantrekkelijke
dagtochten georganiseerd. De eerste excursie gaat
naar twee relatief nieuwe musea, Museum Beelden
aan Zee in Scheveningen en het Cobra Museum in
Amstelveen. Op de tweede dagtocht staat de grote
Vermeertentoonstelling in het Mauritshuis op het
programma. Tenslotte bezoeken we in april

opnieuw, zoals beloofd, het onvergetelijke Museum
Insel Hombroich bij de Duitse plaats Neuss.
Gestimuleerd door het succes van de reis naar Berlijn
in juni 1995 en op verzoek van de deelnemers vorig
jaar, organiseren we nu een vierdaagse reis naar
Denemarken en Noord-Duitsland. We verblijven twee
nachten in Kopenhagen, dat in 1996 Culturele
Hoofdstad van Europa is. In het reisschema is onder
meer opgenomen een bezoek aan het huis van Emil
Nolde in het Noordduitse plaatsje Seebüll, aan het
Louisiana ten noorden van Kopenhagen en aan de
Kunsthalle in Hamburg.
Voor de donateurs van Kunst in Zicht wordt elk jaar
een speciale activiteit georganiseerd. In het najaar
boden wij hen de unieke gelegenheid om twee
collecties te bekijken, die niet toegankelijk zijn voor
individuele bezoekers: de kunstcollectie van de
sigarettenfabriek van Rothmans in Zevenaar en de
collectie van Dirk Hannema in Kasteel Het Nijenhuis te
Heino. Komend jaar zal er weer een bijzonder
evenement gehouden worden voor de donateurs.
Hierover krijgen zij apart bericht.
Tot slot willen we de aandacht vestigen op de lezingen die Kunst in Zicht in samenwerking met het
Centrum Beeldende Kunst organiseert. Zij sluiten

aan bij de tentoonstellingen die in de Cella, de Triadezaal of het Quadrant gehouden worden. In de
komende maanden zullen er drie lezingen gehouden
worden over achtereenvolgens Armando, Kathe
Kollwitz en Lolkje op de Hoek.
Wij zijn ervan overtuigd dat u in het programma weer
veel van uw gading zult vinden en begroeten u graag
op een van de activiteiten van Kunst in Zicht. De
ervaring leert inmiddels dat eigenlijk alle programma-onderdelen - of het nu gaat om lezingen,
stadswandelingen of excursies - grote belangstelling
trekken. Vandaar ons advies niet te lang met uw
inschrijvingen te wachten!
Carolien ten Bruggencate december 1995

Groningen. Aan het woord is dit keer een landschapsarchitect.
Een 'face-lift' voor de binnenstad

Ruimte voor ruimte
dinsdag 6 februari
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
spreker ir Jan van de Bospoort
plaats Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena's
Boekhandel, Oude
Kijk in 't Jatstraat 42

Kunst in Zicht heeft vorige seizoenen verschillende
keren aandacht besteed aan de straten van Groningen. Een kunsthistoricus, een archeoloog en een
architect hebben hun licht al laten schijnen op dit
onderwerp. Zij richtten hun blik echter vooral op het
verleden, terwijl het nu gaat om een zeer actueel
gegeven: de herinrichting van het centrum van

De binnenstad van Groningen heeft als centrum van
Noord-Nederland grote aantrekkingskracht. Eigenlijk is
het binnen de diepenring altijd gezellig druk en dat wil
de gemeente zo houden. Maar al die mensen - denk
aan voetgangers, toeristen, automobilisten,
gehandicapten - stellen wel hun eigen eisen aan het
centrum. En zo werd voor ieder(s) probleem tot nu toe
een aparte oplossing gezocht. Het resultaat is een
onbeheerst stadsbeeld, een wirwar van voorzieningen.
Ga maar na: vuilcontainers, (verkeers-)borden,
terrassen, uitstallingen, paaltjes, fietspaden en een
wildgroei van reclame zijn de openbare ruimte gaan
vullen. Veel daarvan is bovendien lelijk, illegaal en
overbodig.
Hoogste tijd voor een grote schoonmaak: ruimte voor
ruimte. Aan de hand van vooral de herinrichting van
Poelestraat, Vismarkt en A-kerkhof, en Grote Markt
zal inzicht gegeven worden in problematiek en
ontwerpkeuzes. Herwinnen van de samenhang in het
historisch centrum, meter voor meter, daar draait het
om.
Jan van de Bospoort is landschapsarchitect bij de
Directie Stadsontwikkeling Bouwen en Wonen van de
gemeente Groningen.

Mare Chagall
woensdag 7 februari
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs Ruth Batterink plaats
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

De naam Mare Chagall roept bij velen herinneringen
op aan kleurrijke voorstellingen van een wereld tussen
droom en werkelijkheid. Vooral het hemelsblauw uit
zijn schilderijen en glas-in-lood-ramen wordt altijd
hevig geroemd. Kunst in Zicht wil daarom eens
stilstaan bij deze kunstenaar die door de tijden heen
bewonderd wordt door jong en oud. De tijdloosheid
van Chagalls werk heeft wellicht te maken met de
verbeelding van de binnenwereld. De innerlijke wereld,
kleurrijk domein van droom, fantasie en symbool, is
voor Mare Chagall net zo reëel als de tastbare
werkelijkheid.
Eerst wordt een overzicht gegeven van het lange
leven (1887-1985) en werk van deze Russische kunstenaar. Aan de orde komen de verschillende stijlen
en disciplines waarin hij werkte. Verder zullen thema’s
en symbolen, afkomstig uit het joods-Russische milieu
waarin Chagall opgroeide, behandeld worden.
Belangrijke historische gebeurtenissen weerspiegelen
zich in zijn werk, zoals de Russische revolutie

waar Chagall zich
enkele jaren voor
ingezet heeft, en
het lijden van het
joodse volk tijdens
de tweede wereldoorlog, dat in zijn
werk onder meer
gesymboliseerd
wordt door de figuur
van de gekruisigde
Christus.
Vervolgens worden
enkele aspecten
nader belicht,
onder andere de invloed van ikonen op het werk van
Chagall, bijbelse motieven en het joodse theater.
Ruth Batterink is afgestudeerd als kunsthistoricus
aan de Rijksuniversiteit Leiden. Haar speciale belangstelling gaat uit naar raakvlakken tussen verschillende
culturen en religies.

Moderne kunst 1860-1940
woensdag 14, 21 februari,
6, 13, 20 maart 19.30 - 21.30 uur
ƒ 62,50 / ƒ 12,50 per avond
sprekers
drs Carolien ten Bruggencate, drs
Dineke de Vries
plaats Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Tegenwoordig heeft de
kunstliefhebber ruime keuze uit tentoonstellingen en
lezingen over onderwerpen
uit de moderne kunst.
Geen reden tot klagen dus,
maar voor een beter begrip
van verschillende kunstuitingen kan een overzicht
van de geschiedenis van de
moderne kunst uitkomst
bieden. Deze cursus beoogt
een ordening aan te brengen in de losse kijkervaringen van menig museumbezoeker.
In chronologische volgorde zullen vijf belangrijke
stromingen uit de periode tussen 1860 en 1940
besproken worden. Het overzicht begint bij de
impressionisten, die een reeks interessante stroom-

versnellingen in de
schilderkunst inluidden. Het eindigt bij
het surrealisme, dat
haar hoogtepunt had
voor de tweede
wereldoorlog.
De volgende onderwerpen komen aan
de orde:
1. Impressionisme,
Postimpressionisme
2. Expressionisme
3. Kubisme
4. Dadaïsme
5. Surrealisme
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus.
Zij is freelance schrijver en docent moderne kunst.
Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en
gespecialiseerd in moderne kunst.

Langs Ikaros in de beeldende kunst

Hoogvlieger of gewoon gek
dinsdag 20 februari
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs A. van Arragon plaats
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27

Ovidius en Kiefer, Boccaccio en
Rodin, allemaal hebben ze
Ikaros als onderwerp genomen.
Net als wij stellen zij de vraag:
was het durf of dolheid?
Misplaatste vaderbinding of een
fantastische gok? Weet u het?

opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Kunstenaars geven al eeuwenlang hun visie en bekijken de
vliegende Ikaros nu eens met
hunkerende, dan weer met misprijzende blik. Ikaros
en zijn vader Daidalos overschrijden immers alle
grenzen.
Het vliegen verklaart ook een deel van de fascinatie,
want voor de meesten van ons is vliegen nog steeds
een avontuur. In onze Concordes, ‘hanggliders’ en
delta's voelen we ons misschien even met Ikaros
verwant, wanneer we tot grote hoogte stijgen en dan
neerkijken.

Mevrouw A. van Arragon is classica. Zij doceert
klassieke talen aan het Praediniusgymnasium in
Groningen.

Scheveningen

Museum Beelden aan zee
Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst
zondag 25 februari
8.00- 19.00 uur
ƒ 80,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie, kop
koffie in het museum)
instapplaatsen

In vrij korte tijd is Nederland twee aantrekkelijke
kunstmusea rijker geworden. Begin 1995 openden de
deuren van het particuliere museum Beelden aan zee
in Scheveningen en in het najaar ging in Amstelveen
het Cobra Museum voor Moderne Kunst van start.
Beide musea zijn gehuisvest in gebouwen van de
architect Wim Quist.

Groningen, NS Hoofdstation (bij de
fietsenstalling)
Haren, Motel
Assen, Motel
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Beelden aan Zee in Scheveningen is in verschillende
opzichten een bijzonder museum. De ligging aan zee
is uniek. Een oase van rust in een van de drukste
toeristencentra van Nederland. Het is gebouwd
rondom het oude Paviljoen, op 200 meter van het
Kurhaus. De architectuur van Quist is door critici
bijzonder gunstig ontvangen. Er is een verrassende
afwisseling van maat, lichtval, vorm en niveau. De
architectuur benut de voordelen van de plek, het

licht en het duin, op een wijze die de bezoeker stil
maakt. In grote en kleine zalen, op patio's en terrassen
heeft de beeldenverzameling van het echtpaar
Scholten-Miltenburg een unieke plaats aan zee
gevonden. Deze collectie hedendaagse mensbeelden
is in omvang en kwaliteit enig in zijn soort. Vanuit dit
intieme museum heeft de bezoeker een prachtig zicht
op de zee en de lucht.
Het Cobra Museum laat collectie- en wisseltentoonstellingen zien van moderne kunst na 1945. Het
museum heeft langdurig de beschikking gekregen over
de wereldberoemde Cobra-verzameling Van
Stuijvenberg. Met de in langdurig bruikleen verkregen
collectie Klasema-Van Loenhout beschikt het museum
eveneens over topwerken van de kunstenaarsgroeperingen Vrij Beelden (1946-1950) en
Creatie (1950-1955). Met deze twee collecties wil het
museum een permanent overzicht geven van de
doorbraakperiode van de moderne kunst in Nederland,
tussen 1946 en 1955.
Het gebouw is ontworpen door Wim Quist en de
Cobra-beeldhouwer Shinkichi Tajiri legde in de cilindervormige binnenruimte een Japanse ‘droge Zen tuin’
aan. In februari zal er een grote overzichtstentoonstelling zijn van Pierre Alechinsky, met werken uit
de privécollectie van de kunstenaar.

Johannes Vermeer
dinsdag I 9, 26 maart 19.30 21.30 uur ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per
avond spreker drs Nathan Hornstra
plaats Tablinum, Centrum
Beeldende Kunst, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena's
Boekhandel, Oude Kijk in 't
Jatstraat 42

Er kunnen slechts 35 schilderijen met zekerheid aan
hem toegeschreven worden. Ondanks dat beperkte
oeuvre behoort de kunstenaar nu met Rembrandt en
Frans Hals tot de belangrijkste schilders van de
Hollandse Gouden Eeuw. Het gaat natuurlijk om
Johannes Vermeer (1632-1675), aan wie in het
Mauritshuis een unieke tentoonstelling gewijd is. Zijn
techniek en verbeeldingskracht zijn ongeëvenaard en
zijn subtiele weergave van het licht wordt alom
geroemd.
In twee lezingen zal aandacht besteed worden aan
stijlkenmerken van zijn werk, ontwikkelingen in zijn
oeuvre en aan de voorstelling van afzonderlijke
schilderijen. Verder zal er bekeken worden welke
invloeden Vermeer heeft ondergaan. De lezingen
vormen een gedegen voorbereiding op een bezoek
aan de tentoonstelling in Den Haag (voor excursie
zie pagina 12). Het is bijzonder aan te bevelen deze
lezingen te volgen, aangezien in de expositie geen
rondleiding gehouden mag worden.

Nathan Hornstra is kunsthistoricus. Tijdens een stage
bij de Stichting Hannema-De Stuers in Heino
verrichtte hij onderzoek naar de visie van Dirk Hannema op Vermeer.

Giorgio Morandi
woensdag 27 maart
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
spreker
drs Carolien ten Bruggencate
plaats Tablinum, Centrum

Van 2 maart tot en met 12 mei toont het
Haarlemse Teylersmuseum in de nieuwe
vleugel een groot overzicht van het werk
van Giorgio Morandi (1890- 1964). Kunst
in Zicht haakt hierop in met een lezing
over deze Italiaanse kunstenaar.

Beeldende Kunst, De Oosterpoort,
Trompsingel 27

opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Brede bekendheid heeft Giorgio Morandi misschien
niet gekregen, maar wie zijn werk wel kent, is meestal
ook een groot bewonderaar. Zijn vroege werk kan nog
gerekend worden tot de zogenaamde ‘Scuola
Metafisica’, waartoe onder meer Giorgio de Chirico
behoorde. Al snel ontwikkelde Morandi zich echter in
een richting, die zeer persoonlijk en daarom moeilijk in
een stroming onder te brengen is. Hij hield zich zijn
leven lang met een beperkt aantal onderwerpen bezig:
stillevens, landschappen en bloemstillevens. Zijn werk
ademt rust, stilte en een grote concentratie uit: van
een enkel gegeven maakte Morandi soms wel meer
dan tien schilderijen.

In dat opzicht kan hij vergeleken worden met de
Franse kunstenaar Paul Cézanne, die telkens terugkeerde naar het gegeven van de Mont Sainte Victoire of de appels.
In de lezing zal een overzicht gegeven worden van de
schilderijen, aquarellen en etsen van Morandi. Daarbij
wordt gekeken naar ontwikkelingen in het werk, de
plaats in de traditie en het verschijnsel van de series.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij
studeerde af op het werk van Giorgio Morandi.

Vermeer in het Mauritshuis
vrijdag 29 maart
8.00 - 19.00 uur
ƒ 80,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie, kop

Wie wil ze niet allemaal bij elkaar zien: Het meisje met
de rode hoed, De vrouw met weegschaal, De liefdesbrief? Wie wil er niet genieten van de prachtige
lichtval in De vrouw met parelketting of in Het melkmeisje?

koffie in het museum)
instapplaatsen
Groningen, NS Hoofdstation (bij de
fietsenstalling)
Haren, Motel
Assen, Motel

opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Van I maart tot 2 juni presenteert het Mauritshuis in
Den Haag de eerste tentoonstelling uitsluitend gewijd
aan Johannes Vermeer (1632-1675). De tentoonstelling, die samen met de National Gallery of Art
in Washington wordt georganiseerd, biedt voor het
eerst een representatief overzicht van Vermeers werk.
Van zijn thans bekende oeuvre van 35 schilderijen
zullen ruim 20 worden getoond, waaronder bruiklenen
uit musea in onder meer Londen, Berlijn, Dublin,
Edinburg en New York.
In de tentoonstelling en de begeleidende catalogus
zijn de nieuwste inzichten verwerkt. De afgelopen
jaren zijn verschillende schilderijen gerestaureerd.
Hierbij kwamen tal van nieuwe gegevens naar voren
over zijn schildertechniek en perspectiefgebruik.

Bovendien leverde het historisch onderzoek meer
informatie op over het milieu van Vermeer.
NRC Handelsblad, 8 november 1995: ‘een overzichtstentoonstelling waar jaren naar is uitgekeken’.

Piero della Francesca:
vereerd, vergeten en herontdekt
dinsdag 2 en 9 april
19.30 - 21.30 uur
ƒ 25,00/ƒ 12,50 per avond spreker
dr Jan de Jong plaats Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

In reisbrochures en toeristenfolders worden dikwijls foto's
van het werk van de schilder
Piero della Francesca (14161492) gebruikt om een ideaalbeeld van Italië te tonen:
statige figuren, zachtglooiende
heuvels en koel, helder licht.
Orde, rust en stilte heersen in
een land dat nu kreunt onder
chaos, herrie en vervuiling. De
waardering van Piero's harmonische wereldbeeld dateert pas uit de huidige eeuw.
In zijn eigen tijd was Piero weliswaar een gerespecteerd schilder die werkte in opdracht van hertogen
en pausen, maar in het artistieke centrum van Italië,
Florence, heeft hij alleen als leerling gewerkt. Desondanks was hij één van de weinige schilders die de
radicale vernieuwingen in de Florentijnse kunst van
circa 1425 begreep en die in staat was daar nieuwe
bijdragen aan te leveren. Hij legde zijn ideeën vast in

geschriften, waarvan er één
over de toepassing en de
mogelijkheden van het centraal perspectief ging. Na zijn
dood raakten zijn schilderijen
in vergetelheid en gingen
anderen strijken met de eer
van zijn geschriften. De waardering van het werk van Piero
herleefde pas in de twintigste
eeuw, toen men onder
invloed van kunststromingen
als het kubisme oog kreeg
voor aspecten als vereenvoudiging van vormen en bijna
‘abstracte’ patronen.
Op de eerste avond zal een
overzicht van het leven en de
activiteiten van Piero worden
gegeven. Op de tweede avond volgt een bespreking
van zijn grootste werk: de cyclus met voorstellingen uit
de legende van het Heilige Kruis in de kerk van San
Francesco in Arezzo.
Jan de Jong is verbonden als docent aan het Instituut
voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij is gespecialiseerd in zestiende-eeuwse Italiaanse kunst.

De invloed van ‘primitieve kunst’ op kunstenaars in deze eeuw

Een bevrijdende impuls
donderdag 4, II, 18, 25 april
10.00- 12.00 uur ƒ 50,00/ƒ 12,50 per
les sprekers drs Carolien ten Bruggencate, drs Dineke de Vries plaats
Tablinum, Centrum Beeldende
Kunst, De Oosterpoort, Trompsingel
27 opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

De kunst van de twintigste
eeuw wordt gekenmerkt door
een snelle opeenvolging van
stromingen. Tot nu toe
hebben we in de dagcursussen een strikt chronologische benadering aangehouden. In deze cursus willen
we nu eens kijken naar een verschijnsel dat als een
rode draad door de kunst van de laatste honderd
jaar loopt: de invloed van ‘primitieve’ kunst.
De Franse kunstenaar Paul Gauguin verliet huis en
haard, om zich te gaan vestigen op Tahiti. Hij wilde
terugkeren naar een natuurlijkere manier van leven,
ver weg van de Europese cultuur en burgerlijke
mentaliteit. Gauguin was niet de eerste die de aantrekkingskracht voelde van ‘primitieve’ culturen. Hij
werd echter al gauw hèt voorbeeld voor moderne
kunstenaars die dezelfde behoefte hadden om te
ontsnappen aan de benauwende conventies van de
Europese kunst. De Fauves en kunstenaars van Die
Brücke raakten in de ban van Afrikaanse kunst, de

Blaue Reiter-leden
zochten het in middeleeuwse kunst en
volkskunst, terwijl
Picasso met name door maskers geïnspireerd raakte.
Wat zochten kunstenaars in die culturen die geografisch of qua tijd zo ver van hen verwijderd waren?
Wat waren hun drijfveren? Hoe maakten zij kennis
met die ‘primitieve’ kunst en hoe werden zij erdoor
beïnvloed? Wanneer ontstond deze tendens onder
kunstenaars? Deze en andere vragen zullen beantwoord worden met betrekking tot onder meer de
volgende kunstenaars(groepen): Paul Gauguin, Paul
Klee, Pablo Picasso, Die Brücke, Der Blaue Reiter.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus.
Zij is freelance schrijver en docent moderne kunst.
Dineke de Vries is docent kunstgeschiedenis en
gespecialiseerd in moderne kunst.

ren bezaaid. Al vinden sommigen dit fraai, in werkelijkheid geschiedt het zonder overpeinzing, zonder
gevoel voor symmetrie of proportie, selectie noch
weglating.’

Vlaamse primitieven
dinsdag 16, 23 april, 7, 14 mei
19.30 - 21.30 uur
ƒ 50,00 / ƒ 12,50 per avond
spreker drs Marijke de Bruyne

De paneelschilderingen die in de vijftiende eeuw in
de Zuidelijke Nederlanden werden gemaakt, worden al van oudsher geroemd om hun verbluffende
realisme.

plaats Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Michelangelo, de Italiaanse Renaissance-kunstenaar
(1473-1564) bekritiseerde deze kwaliteit echter:
‘Het is de schilders in Vlaanderen om uiterlijke
schijn te doen ... [zij schilderen] dingen die het oog
behagen en waarover
niemand zich druk
maken kan. Hun
schilderijen gaan over
stoffelijke zaken, stenen en mortel, het
graf in de weiden, de
schaduw van bomen,
bruggen en rivieren landschappen noemen ze dat - hier en
daar met kleine figu-

Dat het de Vlaamse meesters alleen om de uiterlijke
schijn te doen zou zijn, daar is men vooral de laatste
decennia heel anders over gaan denken. Hun werken
kunnen niet slechts als een afbeelding van de
werkelijkheid worden opgevat.
In de eerste lezing zult u kennismaken met de
belangrijkste kunstenaars die gedurende de vijftiende
eeuw in de Zuidelijke Nederlanden werkzaam waren
en met de paneelschilderingen die zij maakten.
Vervolgens zal in elke lezing aan de hand van slechts
een beperkt aantal werken een centraal thema aan de
orde komen, waaronder dat van realisme versus
symbolisme. Daarnaast zal aandacht worden besteed
aan de opdrachtgevers en de historische context
waarin de werken functioneerden. Zo zullen de
vijftiende-eeuwse schilderijen van verschillende kanten
belicht worden en zal duidelijk worden dat er in deze
werken alles behalve een oppervlakkige weergave van
de werkelijkheid werd nagestreefd.
Marijke de Bruyne is kunsthistoricus. Zij studeerde af
op de Vlaamse primitieven.

Franse kathedralen
woensdag 17 en 24 april 19.30 21.30 uur
ƒ 25,00 / ƒ 12,50 per avond spreker
drs Egbert van der Werff plaats
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena's Boekhandel,

Wie door Frankrijk reist, kan vaak niet de verleiding
weerstaan om een van de vele prachtige middeleeuwse kerken te bekijken. Zeker de grote kathedralen zijn de moeite van een omweg meer dan
waard. Deze kerken zijn echter zo rijk gedecoreerd,
dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.
Enige voorbereiding in de vorm van twee lezingen
biedt dan uitkomst.

Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Een kathedraal is een kerk waar zich de zetel van een
bisschop bevindt. Deze resideerde doorgaans vlakbij
de kerk, in een bisschoppelijk paleis. In de loop van de
middeleeuwen groeiden kathedralen uit tot centra met
meerdere functies: rechtbank, (zang-)school,
bibliotheek, hospitaal. De omvang van een kathedraal
stond dikwijls in geen verhouding tot de grootte van de
stad, maar zowel de bisschop als de burgers wensten
een representatief gebouw. Vooral in de gotiek leidde
dat niet alleen tot kolossale gebouwen, maar ook tot
rijke versieringen van het interieur en het exterieur.

Op de eerste avond wordt de vorm en de functie van
de kathedraal en zijn bijgebouwen belicht. De
tweede avond zullen beroemde gotische kathedralen, zoals die van Chartres, de revue passeren.
Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en
part-time conservator in het Museum Klooster Ter
Apel.

Museum Insel Hombroich
zaterdag 20 april
7.30 - 19.00 uur
ƒ 80,00 (inclusief entree en lunch)
instapplaatsen
Groningen, NS Hoofdstation (bij
de fietsenstalling)
Haren, Motel
Assen, Motel
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't latstraat 42

In het Duitse plaatsje Holzheim, vlakbij Neuss en
Düsseldorf, bevindt zich Museum Insel Hombroich. Dit
museum is in de tweede helft van de jaren tachtig
ontstaan op initiatief van een particuliere verzamelaar
uit Düsseldorf en sindsdien een trekpleister voor
menig kunstliefhebber.
Museum Insel Hombroich onderscheidt zich op tal van
manieren van andere musea. Zijn naam dankt het aan
een eilandje in de rivier de Erft, waarop een
oud landhuis staat. In het moerassige
parklandschap rondom deze ‘Rosavilla’ zijn
in de loop der jaren een tiental paviljoens
gebouwd door de architect Erwin Heerich.
De kunstenaar Gotthard Graub- ner heeft
de uiteenlopende kunstwerken op een
fraaie, maar ook uitzonderlijke wijze
opgesteld. Tevergeefs zal de bezoeker
zoeken naar verlichting en verklarende
bordjes. Hij wordt niet lastig gevallen met
informatie, maar kan zich ongehin

derd laten betoveren door de schoonheid van objecten
uit tal van culturen en tijdperken. Zo omvat de collectie
onder meer bronzen en terracotta beeldjes uit Perzië,
porselein uit China en etsen van Rembrandt. Uit de
twintigste eeuw treffen we er schilderijen aan van
onder andere Paul Cézan- ne, Henri Rousseau,
Francis Picabia, Hans Arp, Kurt Schwitters, Lovis
Corinth en de Nederlander Bart van der Leek. En
verder tekeningen van Gustav Klimt, Constantin
Brancusi en Alberto Giacornetti, en door Henri Matisse
ontworpen kostuums voor een ballet van Diaghilev.
Graubner combineerde zijn eigen schilderijen met
duizend jaar oude Khmer- sculpturen en dit is
exemplarisch voor zijn inrich- tingsconcept. In het
algemeen kan gezegd worden dat er geen
onderscheid gemaakt wordt tussen schilderijen,
meubels, architectuur, glaswerk of beelden.
Bovendien lopen alle tijden door elkaar heen. Met
andere woorden, alles wordt gelijkwaardig naast
elkaar getoond (een inmiddels veel nagevolgd
concept). Dat maakt een dwaaltocht door Museum
Insel Hombroich tot een onvergetelijke belevenis.
In een van de paviljoens is een restaurant ondergebracht, waar even gepauzeerd kan worden. Er staat
een buffet klaar met stevige, Westfaalse kost, waarvan naar believen kan worden genomen. De kosten
van de lunch zijn bij de entreeprijs inbegrepen.

tiek. Veel gebruikte materialen zijn giet- en smeedijzer, glas, geglazuurde baksteen en kleurige tegels.

Art Nouveau in Groningen
zondag 21 april
14.00- 16.00 uur
ƒ 12,50
spreker drs Eelko Hooijmaaijer
vertrekpunt Martinitoren opgave

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.

Athena's Boekhandel, Oude Kijk
in 't Jatstraat 42

Kenmerkend voor de stijlvernieuwing van de Art
Nouveau in de
architectuur zijn de
duidelijk zichtbare
constructieve
elementen van
gebouwen, die
vaak ook een versierende rol vervullen. Verder zijn
de vloeiende lijnen
en de veelal
asymmetrische
opbouw van de
gevel karakteris-

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.
Eelko Hooijmaaijer is historicus. Hij is als
geschiedenisdocent onder meer verbonden aan het
Praedinius-gymnasium in Groningen.

Budapest
woensdag 8 mei
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
spreker drs Anna Keiler plaats
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

‘Parel van de Donau’ of ‘Parijs van Oost-Europa’. Zo
wordt Budapest wel getypeerd. De hoofdstad van
Hongarije is in de vorige eeuw ontstaan door
samenvoeging van een aantal zelfstandige
stadsdelen. Buda ligt op de zacht glooiende heuvels
aan de westelijke oever van de Donau, vanwaar men
prachtige uitzichten heeft. Monumentale bruggen
verbinden

Buda met Pest, dat op het vlakke land aan de overzijde ligt. Pest vertoont het karakter van een bruisende wereldstad. Het stadsbeeld wordt hier bepaald
door brede boulevards en statige gebouwen uit de
negentiende en twintigste eeuw. De bekendste zijn
het omvangrijke gotische parlementsgebouw, het
Monument op het legendarische Heldenplein en de
Basilica.
Buda heeft in tegenstelling tot Pest meer het karakter van een rustige villawijk. Hier vormt de Burchtwijk letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van Budapest. Nadat dit gedeelte van de stad in de tweede
wereldoorlog zwaar werd beschadigd, zijn de meeste gebouwen weer prachtig gerestaureerd. Een
mooi voorbeeld is het in neobarokke stijl gebouwde museumcomplex.
In deze lezing zal de spreker u
meevoeren langs bekende en
minder bekende bezienswaardigheden.
Anna Keiler is kunsthistoricus.
Zij is geboren en getogen in
Hongarije en studeerde in
Budapest. Sinds 1985 woont zij
in Nederland.

Hofjes in Groningen
zondag 12 mei
14.00- 16.00 uur
ƒ 12,50
spreker drs Egbert van der Werff
vertrekpunt Martinitoren opgave
Athena's Boekhandel, Oude 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 stichtten 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 zelfs krankzinnigen onderdak. Vanaf 1600 is
het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste
Groningse gasthuizen een huis voor ouderen.
De stadswandeling voert langs een drietal in oorsprong middeleeuwse hofjes in de Groningse binnenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en het Heilige Geestgasthuis.
Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en parttime conservator in het Museum Klooster Ter Apel.

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.

Historische wandeling
zondag 19 mei
14.00 - 16.00 uur
ƒ 12,50
spreker drs Egbert van der Werff
vertrekpunt Martinitoren opgave
Athena's Boekhandel, Oude 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 handelsnederzetting, 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

In de wandeling, die vooral gaat door het noordelijke
deel van het stadscentrum en waarin in elk geval een
hofje en een kerk worden aangedaan, worden
verschillende perioden van de geschiedenis belicht.
Egbert van der Werff is historicus/mediaevist en
part-time conservator in het Museum Klooster Ter
ApeL

De tuin in de beeldende kunst

Aardse paradijzen
dinsdag 21 mei
19.30 - 21.30 uur ƒ 12,50
spreker drs Dineke de Vries plaats
Tablinum,
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Van oudsher geniet het paradijselijke als
onderwerp voor kunstwerken al veel
aanzien. Schilderijen, die een klein privéparadijs uitbeelden om af en toe de
geest mee te verstrooien. Ze weerspiegelen een fundamenteel menselijk verlangen, namelijk de droom om in harmonie
met de natuur te leven. Ze zijn er in allerlei varianten, maar de meeste hebben een ding gemeen: hun
verwantschap met de tuin.
Dat is niet toevallig. De aanleg van een tuin wordt wel
gezien als een poging een verloren paradijs op aarde
terug te vinden. Ook staat de tuin wel model voor een
gelukkiger toekomst.
Onder geschilderde voorstellingen waarin de tuin als
plaats van handeling een belangrijke rol speelt, komen
twee typen veelvuldig voor: de ‘Hortus Con- clusus’ of
‘besloten tuin’, en de ‘Liefdestuin’. Vanaf de
middeleeuwen tot in onze tijd zijn deze paradijzen in
verf op doek vastgelegd. In de lezing zal bij

een groot aantal voorbeelden uit deze periode worden
stilgestaan.
De lezing sluit goed aan bij de zomertentoonstelling
Aardse paradijzen. De tuin in de Nederlandse kunst I,
15de - 18de eeuw in het Noordbrabants Museum in
's-Hertogenbosch, die van 16 mei tot en met 25
augustus loopt. Aansluitend is de tentoonstelling te
zien in het Frans Halsmuseum in Haarlem.
Dineke de Vries is kunsthistoricus, docent kunstgeschiedenis en gespecialiseerd in twintigste-eeuwse
kunst.

Lezingen op de zondagmiddag
Naast haar eigen vaste programma organiseert Kunst in Zicht
lezingen in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst.
Deze lezingen op de zondagmiddag 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.
Naar aanleiding van geplande exposities staan in het voorjaar
1996 zondagmiddaglezingen over de volgende onderwerpen op
het programma:

Het vijandbeeld van Armando zondag 28
januari G. Notebomer

Kathe Kollwitz zondag 10 maart D. Leutscher
Lolkje op de Hoek over eigen werk
zondag 19 mei

De lezingen beginnen om I 5.00 uur, duren ongeveer
45 minuten en worden gevolgd door een rondleiding.
De toegangsprijs bedraagt ƒ 7,50 per lezing.
Donateurs van Kunst in Zicht betalen slechts ƒ 6,50.
Voor nadere gegevens kunt u De Agenda van de
Schouwburg en De Oosterpoort raadplegen of de
Gezinsbode.

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 P.
Folkers
Mw drs D. de Vries-van Berkum
Dhr O.M. 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.
- telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag
van 9.30 - 13.00 uur, tel 050-5719600 (buiten kantooruren: 050-5254485). Voor betalingswijze zie
boven.
- persoonlijk door aanmelding en betaling bij Athena's Boekhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat 42 in Groningen.
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.
Voordelen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben
een streepje voor, leder 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 dagexcursies. 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
050-5719600 (maandag 9.30-13.00 uur) / 0505260196 (privé).

Jongerenactie
Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaan:
krijgen jongeren tijdelijk in plaats van 10% korting
20% korting op lezingen, wandelingen en dagexcursies van Kunst in Zicht.
Lezingen en excursies op bestelling
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 050-5719600 (maandag 9.3013.00 uur) / 050-5254485 (privé).

Ik maak het verschuldigde bedrag vermeerderd
met ƒ 2,50 administratiekosten uiterlijk twee
weken voor de aanvang over op gironummer
4970581 of bankrekeningnummer
57.14.89.958 t.n.v. de Stichting Kunst in Zicht
Ik geef mij op voor de volgende onderdelen:
in Groningen.

Inschrijfformulier

Naam Dhr/Mw

Adres

Postcode en plaats

T elefoon

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.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

normaal

donateur

jongere

1
2
3
4
5
6
7
8

Ruimte voor ruimte
Mare Chagall
Moderne kunst
Langs 1karos
Beelden aan zee/Cobra Museum
Johannes Vermeer
Giorgio Morandi
Johannes Vermeer

lezing
lezing
lezingen
lezing
excursie
lezingen
lezing
excursie

ƒ 12,50
ƒ 12,50
ƒ 62,50
ƒ 12,50
ƒ 80,00
ƒ 25,00
ƒ 12,50
ƒ 80,00

ƒ 1 1,25
ƒ 1 1,25
ƒ 56,25
ƒ 1 1,25
ƒ 72,00
ƒ 22,50
ƒ 11,25
ƒ 72,00

ƒ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 50,00
ƒ 10,00
ƒ 64,00
ƒ 20,00
ƒ 10,00
ƒ 64,00

9
10
11
12

Piero della Francesca
Een bevrijdende impuls
Vlaamse primitieven
Franse kathedralen

lezingen
lezingen
lezingen
lezingen

ƒ 25,00
ƒ 37,50
ƒ 50,00
ƒ 25,00

ƒ 22,50
ƒ 33,75
ƒ 45,00
ƒ 22,50

ƒ 20,00
ƒ 30,00
ƒ 40,00
ƒ 20,00

13
14
15
16
17
18
19
20

Museum Insel Hombroich
Art Nouveau
Budapest
Hofjes in Groningen
Denemarken-Noordduitsland
Historische wandeling
Aardse paradijzen
Zondagmiddaglezingen

excursie
stadswandeling
lezing
stadswandeling
excursie
stadswandeling
lezing
lezing

ƒ 80,00
ƒ 72,00
ƒ 12,50
ƒ 1 1,25
ƒ 12,50
ƒ 1 1,25
ƒ 12,50
ƒ 1 1,25
ƒ 560,00 ƒ 525,00
ƒ 12,50
ƒ 11,25
ƒ 12,50
ƒ 11,25
ƒ
7,50 ƒ 6,50

ƒ 64,00
ƒ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 10,00
ƒ 10,00

SENIORENACADEMIE GRONINGEN

Praedinius
-

HOVO
Hoger Onderwijs Voor Ouderen

GYMNASIUM

De Seniorenacademie Groningen organiseert
3 x per jaar cursussen op het gebied van:

In het hart van Groningen:
een brede opleiding
met klassieke talen
een goede begeleiding
en veel culturele activiteiten

* Kunstgeschiedenis
* Letterkunde
* Geschiedenis
* Psychologie
* Sociologie
* Theologie
* Economie
* Recht
bel voor de studiegids

Turfsingel 82 9711 VX Groningen
telefoon (050) 312 0 5 59

WINTERPROGRAMMA
1995 - 1996
tel. (050) - 363 65 97
fax. (050) - 363 72 66

Word nu
donateur

Voor minimaal ƒ 25- per jaar steunt u de veelheid aan activiteiten van de stichting
Kunst in Zicht. Indien u zich nu aanmeldt als donateur heeft u gratis toegang tot een
avondlezing of een stadswandeling. Bovendien krijgt u als donateur 10% korting op
lezingen, wandelingen en dagexcursies en ontvangt u tweemaal per jaar ons
programmaboekje.
Het bedrag kunt u overmaken op gironummer 49 70 581 ten name van Stichting Kunst
in Zicht, Groningen, onder vermelding van ‘donateur KiZ’.
Na ontvangst van uw donatie wordt de donateurskaart toegestuurd.
i -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik word donateur
naam
adres
postcode / plaats
Kunst in Zicht

telefoon

Postbus 1181

datum opgave

9701 BD Groningen

keuze gratis lezing of stadswandeling

Geef uw familie of vrienden eens een lezing, wandeling
of excursie van Kunst in Zicht. Op de Kunst in Zichtcadeaubon kan elke gewenste
waarde ingevuld

Cadeau verzinnen? Koud kunstje.

worden, al naar

Een Kunst in Zicht-cadeaubon!

het programma-

gelang de prijs van
onderdeel.
De bon is verkrijgbaar

op het kantoor van Kunst in Zicht: Noorderbuitensingel I I
(maandag tot en met donderdag van 9.30 tot 13.00 uur).
De cadeaubon kan ook telefonisch besteld worden 0505719600 of 5254485.

Kunst in Zicht: verrassend present

