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Eén van de bindende factoren voor de Nederlanders 
is het oranje-elftal. Al maandenlang beheersen voor-
beschouwingen en interviews de media. Zullen ‘we’ 
wereldkampioen in 2010 worden? Als u ons pro-
grammaboekje in uw handen heeft, weten we meer.

Wat heeft dit alles met kunst te maken, vraagt u zich 
af? De uitspraak boven dit voorwoord is niet afkom-
stig van een gerenommeerd kunsthistoricus of een 
bekend kunstenaar, maar van een jonge voetballer 
die tegenwoordig in Milaan werkt en misschien één 
van de sterren van het aankomende Wereldkampi-
oenschap wordt: Klaas Jan Huntelaar. Hij zei in een 
interview in NRC Handelsblad dat het in het leven 
niet alleen maar om voetbal draait. Hij ontdekte 
in Italië de kunst. ‘Toen ik een keer een museum 
bezocht, viel me de Italiaanse schilder Caravaggio op. 

Op de één of andere manier raakte hij me ergens 
mee, maar ik kan niet precies zeggen hoe dat nou 
komt’, aldus Huntelaar.

Medewerkers en docenten van Kunst in Zicht hopen 
ook bij u de passie voor kunst te laten opvlammen. 
Of we wereldkampioen worden of niet, we blijven u 
inspireren! 

Dat doen we binnenkort al 25 jaar: op 15 augustus 
1985 werd Kunst in Zicht opgericht. In het voorjaar 
van 2011 gaan we met een aantal bijzondere lezingen 
vieren dat we nu een kwart eeuw bestaan.

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
juli 2010

‘Uiteindelijk draait het om passie’

Herzog & De Meuron, 
Schaalmodel van de grote zaal in  
de Elbphilharmonie, Hamburg
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donderdag 7 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Trudy de Lange MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In het Bourgondische zuiden profileert ’s Hertogen-
bosch zich dit jaar als Hoofdstad van de Smaak 2010. 
Via velerlei evenementen, demonstraties en proeve-
rijen wordt het goede Brabantse leven uitgedragen. 
Ze krijgen er niet genoeg van daar in Den Bosch want 
in de herfst laat ook het Noordbrabants Museum ons 
het water in de mond lopen. Tijdens de tentoonstel-
ling A la c’Arte, de kunst van het eten – eten in de kunst 
kunnen we ons verlekkeren aan dampende schalen 
met hertenbout, gebraden haas en tortelduif. Of 
houdt u meer van glimmende rolmops, knolraap of 
sappige kersen? En in onze verbeelding kunnen we 
ons voegen tussen de prachtig uitgedoste mensen die 
zich verzamelen bij een schitterend gedekte tafel met 
de verleidelijkste gerechten.

Een heerlijke mix van eten en kunst, deze expositie. 
Met bacchanalen, jachtstukken, pronkstillevens, 
Bijbelse eettaferelen, familiestukken en -portret-
ten van kunstenaars zoals Frans Francken, Frans 

Snijders, David Teniers, Henk Helmantel en Margriet 
Smulders. Het is een tentoonstelling van oude en 
nieuwe kunst, door elkaar heen gepresenteerd en 
aangevuld met bijzondere ingrediënten als kunst-
serviezen en historisch glaswerk. 
Voor enthousiaste kookamateurs is de expositie 
gelardeerd met tekst en beeld waarin vier Brabantse 
topkoks, geïnspireerd door de getoonde kunstwer-
ken, laten zien hoe ze fantastische gerechten berei-
den. En een culinair recensent schotelt de bezoeker 
smakelijke verhalen voor. Al met al, het is smullen 
geblazen.

Trudy de Lange is kunsthistorica en werkt freelance.  
Zij heeft zich gespecialiseerd in de vroeg Italiaanse 
schilderkunst.

Bacchanalen in het zuiden
De kunst van het eten – Eten in de kunst

LEZING1

Holger Niehuis, Zonder titel, 2004
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woensdag 13 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Stijn Hooijer MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Wij leven in een wereld, waarin hemel en aarde 
gescheiden worden door de horizon. Niet iedereen 
is het zich bewust, maar het is onze gehechtheid aan 
deze wereld die zorgt voor een vertrouwd gevoel 
bij naturalistische uitbeeldingen. Het creëren van 
een herkenbare voorstelling is echter niet de enige 
manier om de wereld tegemoet te treden, getuige 
de mogelijkheid van abstracte kunst. De horizon 
wordt gezien als het belangrijkste kenmerk van 
een landschapschilderij. De hoogte van de horizon 
bepaalt wat de meeste nadruk krijgt, het land of de 
lucht. In combinatie met het betreffende standpunt is 
het effect op de toeschouwer iedere keer anders. 

Tijdens deze lezing wordt gekeken naar de land-
schappen van schilders vanaf de middeleeuwen tot 
de negentiende eeuw. Daarbij komen conceptuele 
kunstenaars als Ger van Elk, Jan Dibbets en J.C.J. 
van der Heyden aan bod, die zich bewust zijn van 
de waarneming van de mens en de gehechtheid aan 
de horizontale lijn. Om de mens bewust te maken 
van hoe hij kijkt, hebben zij veel met de horizon 

geëxperimenteerd. Kunstenaars als Piet Mondriaan 
en Robert Zandvliet gaan, ieder in hun eigen tijd, op 
zoek naar een alternatief voor de weergave van de 
horizon, maar lopen hierbij grote kans de zintuiglijke 
werkelijkheid te verliezen. 

Deze lezing – die voortkomt uit de afstudeerscriptie 
van Stijn Hooijer – laat zien dat kunstenaars door de 
eeuwen heen op verschillende manieren naar hun 
wereld kijken en dit proberen over te brengen in 
een kunstwerk.

Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthistoricus. Zij vertelt ver-
halen, hetzij rechtstreeks aan mensen tijdens een lezing of 
rondleiding, hetzij via het medium papier.

De horizon verbeeld(t)

LEZING2

Jacob van Ruisdael, Haarlem, 1672
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LEZING3
Rietvelds Universum
donderdag 14 oktober 
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De stad Utrecht heeft 2010 uitgeroepen tot 
Rietveldjaar. Het Centraal Museum wijdt in dat 
kader een tentoonstelling aan architect en ontwer-
per Gerrit Th. Rietveld (1888-1964). In Rietvelds 
Universum staat Rietvelds experimentele manier 
van werken centraal. Zo is zijn zoektocht naar een 
stoel uit-één-stuk te volgen, waaruit de zigzag-stoel 
is ontstaan. 

In de lezing zullen we zien dat hij veel meer heeft 
ontworpen dan de klassieke rood-blauwe stoel en 
het beroemde Rietveld Schröderhuis. Hij realiseerde 
meer dan honderd gebouwen en vele meubelen. 
Ook in de periode na De Stijl ontwierp Rietveld 
prachtige villa’s en was hij onder meer betrokken 
bij het stedenbouwkundige ontwerp voor het dorp 
Nagele in de Noordoostpolder.

Rietveld was één van de oprichters van het Congrès 
International d’Architecture Moderne (CIAM). 
Onder die naam werd tussen 1928 en 1959 een 
serie internationale conferenties over moderne 

architectuur en stedenbouw gehouden. Het con-
gres fungeerde voornamelijk als overlegorgaan voor 
modernistische architecten en als instrument ter 
promotie van de ‘nieuwe architectuur’. Door het 
werk van Rietveld in die brede context, naast dat 
van tijdgenoten te plaatsen wordt duidelijk dat hij als 
architect en vormgever soms zelfs radicaler was dan 
collega’s als Mies van der Rohe en Le Corbusier. Ook 
blijkt dat op cruciale momenten kunstenaars als Van 
der Leck, en Van Doesburg een beslissende invloed 
hebben gehad op zijn werk. Op zijn beurt heeft Riet-
velds werk een belangrijke wending gegeven aan de 
ontwikkeling van architecten en vormgevers zoals 
Breuer en Aalto.

Op 7 november brengt Kunst in Zicht een bezoek 
aan de tentoonstelling en het Wilhelminapark, waar 
we gebouwen van Rietveld en tijdgenoten bekijken 
(zie p.24).

Jikke van der Spek werkt als zelfstandig kunst- en archi-
tectuurhistoricus voor verschillende instellingen.



Gerrit Rietveld, Rood-blauwe leunstoel, 1918
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LEZING4
Kees van Dongen
Een Nederlandse wilde in Parijs

woensdag 20 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Dit najaar opent in Museum Boijmans Van Beuningen 
een schilderijententoonstelling van de internatio-
naal geroemde kunstenaar Kees van Dongen (1877 
- 1968). 

Van Dongen groeide op in Rotterdam, waar hij van 
1892 tot 1897 avondlessen volgde aan de kunstaca-
demie. Vervolgens trok hij naar Parijs en werkte daar 
als huisschilder en illustrator van satirische tijdschrif-
ten. In 1905 exposeerde hij op de Salon d’Automne, 
samen met Matisse en anderen die later de ‘fauvis-
ten’ werden genoemd. Het jaar daarna verhuisde 
Van Dongen met zijn vrouw Augusta (Guus) naar de 
‘Bateau Lavoir’ op Montmartre, waar ook Picasso en 
andere kunstenaars hun atelier hadden. 

Het fascinerende en extravagante nachtleven van 
Montmartre werd het onderwerp van veel van zijn 
felgekleurde schilderijen. Zijn expressieve, kleur-
rijke portretstijl werd erg populair, en vooral zijn 

vele vrouwelijke naakten bezorgden hem roem. De 
vrouw omschreef hij als ‘het mooiste landschap’.  
Hij werkte met heftige, ongemengde kleuren en een 
sterke vereenvoudiging van de vorm, ten behoeve 
van een krachtige compositie. Met deze kenmerken-
de stijl wordt Van Dongen beschouwd als een van de 
belangrijkste vertegenwoordigers van het fauvisme.

Van Dongen kreeg veel erkenning, in de vorm van 
opdrachten en tentoonstellingen, maar ook door 
de toekenning van het Franse Légion d’Honneur in 
1926 en van de Belgische Kroonorde in 1927. Na de 
Tweede Wereldoorlog schilderde hij vooral portret-
ten van leden van de Franse high society.  
Van Dongen stierf in 1968 in zijn huis in Monte 
Carlo.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespeciali-
seerd in de kunst van de 19de en 20ste eeuw. Zij is free-
lance docent, auteur en adviseur.
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Kees van Dongen, De vinger aan de wang, circa 1910
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LEZING5
Hamburg HafenCity
donderdag 4 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In de tijd van het Hanze-
verbond moest Hamburg 
andere havensteden, zoals 
Lübeck, voor laten gaan. 
Nu, vele eeuwen later, is 
Hamburg de op een na 
grootste stad van Duitsland 
en heeft – na Rotterdam –  
de tweede haven van 
Europa.

Net als in andere moderne 
havensteden zijn er grote 
verschuivingen in het stede-
lijk patroon waar te nemen: 
de haven verplaatst zich 
en oude havengebieden worden omgebouwd tot 
moderne woon- en werkgebieden. Veelbesproken 
en -bezocht is op dit moment Hamburg HafenCity, 
een stedenbouwkundig plan van de Nederlandse 
architect Kees Christiaanse, die in 2003 dit winnende 
ontwerp voor een prijsvraag tekende. Het project, 

waaraan inmiddels al zeven jaar wordt gebouwd, 
zal het oppervlak van de binnenstad met maar liefst 
40% vergroten. Het oude centrum wordt aangevuld 
met nieuwe woonvormen, kantoren, horeca, univer-
siteitsgebouwen en overige stedelijke voorzieningen. 
Topstuk is de Elbphilharmonie, het nieuwe muziek-

Herzog & De Meuron, Ontwerp Elbphilharmonie, Hamburg
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paleis dat op het dak van een voormalig pakhuis zal 
verrijzen. Dit gebouw dat in 2003 werd begroot op 
186 miljoen euro zal de stad uiteindelijk 500 miljoen 
gaan kosten. Een onwaarschijnlijk hoge prijs, maar 
dan staat er ook wel iets bijzonders. Een greep 
uit de namen van architecten die aan HafenCity 
meewerken zijn: Rem Koolhaas, Erik van Egeraat, 
Richard Meier, Bolles-Wilson, Benisch Architekten 
en nog vele andere Duitse architecten.

In de lezing zal worden ingegaan op de historische 
ontwikkeling van de Hanzestad Hamburg, het spe-
cifieke karakter van het Hamburg van vandaag, en 
last but not least de stad van de 21 ste eeuw:  
Hamburg HafenCity. 
Kunst in Zicht organiseert op 11 en 12 december 
een excursie naar Hamburg (zie p. 26).

Tjalling Visser is stedenbouwkundige en oud-docent 
Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Land-
schap aan de Academie van bouwkunst in Groningen. Hamburg HafenCity, maquette
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LEZING6

woensdag 10 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Stijn Hooijer MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De natuur is constant in beweging. De zon gaat van 
oost naar west. De seizoenen volgen elkaar op. In 
de winter lijkt alles dood, maar in de lente blijkt het 
tegendeel. Planten, dieren, maar ook wij mensen 
veranderen iedere dag. De processen verlopen ech-
ter zo geleidelijk, dat we ze haast niet opmerken. 
Kunstenaars als Claude Monet en Guiseppe Penone 
maken de verborgen processen in de natuur zicht-
baar. Zij tonen in schilderijen, foto’s en sculpturen 
– stilstaande beelden – het verloop van de tijd.

Claude Monet maakt in 1893 een serie schilderijen 
van de kathedraal van Rouen, waarin hij het veran-
derende licht gedurende de dag en avond weergeeft 
in verf. Hij gebruikt hiervoor het impressionisme, de 
schilderstijl die met zijn snelle penseelstreken in staat 
is de snel veranderende fenomenen te vangen. 

Giuseppe Penone is een Italiaans kunstenaar die in 
foto’s, tekeningen en beelden groeiprocessen in de 
natuur vastlegt. Indrukwekkend zijn de boomstam-
men, die hij bewerkt zodat de tijd waarin zij zijn 

gegroeid, zichtbaar wordt. Aan jaarringen is de groei 
van een boom af te leiden. Penone holt een boom-
stam uit, maar laat het binnenste intact. Hierdoor 
komt de jonge boom, die langzamerhand werd 
omringd door nieuwe jaarringen, weer tevoorschijn.

Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthistoricus. Zij vertelt ver-
halen, hetzij rechtstreeks aan mensen tijdens een lezing of 
rondleiding, hetzij via het medium papier.

Natuurlijke processen blootgelegd

Claude Monet, Kathedraal van Rouen, 1892-‘93
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LEZING7
Edvard Munch
Over leven, liefde en dood

woensdag 17 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Francis van Dijk
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Voor het eerst wordt in Neder-
land aandacht besteed aan de 
Noorse kunstenaar Edvard 
Munch (1863-1944). Met ruim 
150 schilderijen en prenten pre-
senteert de Kunsthal Rotterdam 
dit najaar een overzicht van zijn 
oeuvre. Alle werken in de ten-
toonstelling zijn afkomstig uit 
particuliere collecties en wor-
den éénmalig samengebracht.

De betekenis van Edvard Munch voor de kunst van 
de 20ste eeuw kan men niet genoeg benadrukken. 
Vele kunststromingen grijpen tot op de dag van van-
daag op de kunst van de Noorse kunstenaar terug. 
Tijdens zijn verblijf in Duitsland en in Parijs had hij 
contact met de vertegenwoordigers van het symbo-
lisme, maar zijn schildersstijl wordt ook als voorloper 
van het expressionisme beschouwd.

De natuur van zijn vader-
land speelt vanaf het 
begin een dominante rol 
in zijn werk. Daarin vindt 
hij de gevoelswereld van 
de mensen weerspiegeld. 
Volgens hem kwam ‘een 
goed schilderij uit een 
bloedend hart’. Munch 
geeft elementaire emo-
ties van het menszijn in 
tijdloze schilderijen weer. 

Zijn werken hebben nog steeds een indringende 
werking op de toeschouwers. De sneeuwwitte 
noordelijke winternacht inspireert hem daarbij net 
zoveel als de in volle bloei staande boomgaard van 
zijn landgoed. 

Francis van Dijk is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in 
19de- en 20ste-eeuwse kunst.

Edvard Munch, Meisjes op de brug, 1926
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LEZING

Sterfelijkheid in woord en beeld
Grafzerken in Groningen

donderdag 25 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Saskia van Lier
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In de middeleeuwen werden alleen 
bevoorrechte personen in de kerk 
begraven; de meeste mensen kre-
gen een rustplaats op het kerkhof, 
de armen doorgaans aan de rand. 
Een graf in de kerk was in de eerste 
plaats een privilege van priesters, 
echter lang niet van alle. De ruimte 
in de kerk was beperkt en het open-
breken van de vloer niet altijd een 
eenvoudige zaak. Bovendien kostte 
een grafzerk veel geld en niet iedere 
priester was van welgestelde komaf. 

In de late middeleeuwen werden in 
toenemende mate ook leken in de 
kerk begraven, waarbij opschriften 
en familiewapens de kerkgan-
ger duidelijk maakten dat er een 
belangrijke persoon onder de steen 

begraven lag. In Groningen is 
een klein aantal middeleeuwse 
zerken bewaard gebleven. Ze 
werden in de loop der tijd ver-
plaatst, waardoor de oorspron-
kelijke plaats niet altijd meer is 
te achterhalen.

Saskia van Lier neemt u in deze 
lezing mee langs enkele fraaie 
voorbeelden van middeleeuwse 
grafzerken in de provincie 
Groningen.

Saskia van Lier studeerde 
godsdienstwetenschap aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en spe-
cialiseerde zich in het middeleeuws 
christendom, de kerkbouw en de 
liturgie.

8

Appingedam, Grafzerk voor Snelger 
Houwerda, circa 1523
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LEZING9
De mannen van Hélène
Het leven, de liefde, de kunst en het bouwen

woensdag 1 december
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Eva Rovers MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Deze herfst verschijnt de 
langverwachte biografie over 
Hélène Kröller-Müller. Kunst 
in Zicht heeft de auteur bereid 
gevonden een lezing te geven 
over het leven van deze intelli-
gente, ambitieuze en energieke 
vrouw, die met haar collectie 
de basis heeft gelegd voor het 
museum dat haar naam draagt.

Aan het begin van de twintigste 
eeuw bracht Hélène Kröller-
Müller een collectie moderne 
kunst bijeen die in Nederland en ver daarbuiten 
haar gelijke niet kende. Ook werkte ze nauw samen 
met gerenommeerde architecten als Mies van der 
Rohe, Berlage en Van de Velde. Ondanks haar eigen 
doortastendheid beschouwde zij de vrouw – zichzelf 
incluis – als een wezen dat tot weinig grote presta-

ties in staat was. Misschien dat 
zij daarom een aantal getalen-
teerde mannen om zich heen 
verzamelde, die haar moesten 
helpen om haar levensdoel te 
verwezenlijken: het bouwen 
van een monument van cultuur. 
Door haar oor bij deze man-
nen te luister te leggen, met 
hen te corresponderen en niet 
in de laatste plaats: het vaak 
hartgrondig met hen oneens te 
zijn, bleek zij gaandeweg niet 
alleen gestalte te kunnen geven 
aan een van de eerste Europe-
se musea voor moderne kunst, 
maar tevens aan haar eigen 
persoonlijkheid.

Eva Rovers werkt voor het Bio-
grafie Instituut van de Rijksuniversi-
teit Groningen en kreeg als eerste 

en enige inzage in de brieven van Hélène Kröller-Müller. 
In november verdedigt zij haar proefschrift over het leven 
van deze vrouw die bij Bert Bakker wordt uitgegeven. Zij 
publiceerde over particuliere en bedrijfscollecties en was 
gastredacteur voor het Oxford Journal of the History of 
Collections.

Hélène Kröller-Müller, 1895
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LEZING10
Louise Bourgeois
Het meisje dat zichzelf probeerde te begrijpen

donderdag 2 december
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het Gemeentemuseum in Den Haag eert de op 30 
mei overleden beeldhouwster Louise Bourgeois. Met 
haar eigenzinnigheid, originaliteit en kracht was zij 
een van de grootste kunstenaars van de twintigste 
eeuw.

Louise Joséphine Bourgeois werd in 1911 in Parijs 
geboren, haar ouders hadden een galerie in antieke 
tapijten. Na een moeilijke jeugd plaatste ze zichzelf 
voor de keuze: het verleden achter zich laten of 
aanvaarden, of beeldhouwer worden. Ze wordt een 
beeldhouwster die het verleden achteraf probeert te 
beheersen: in haar beelden, tekeningen en installaties 
zocht Bourgeois een manier om met haar eigen ver-
leden in het reine te komen. Pas in 1945, Louise is 
dan 34, vindt ze als kunstenaar haar vorm: ze begint 
sobere, gestapelde sculpturen te maken die het 
midden houden tussen abstracte, Brancusi-achtige 
vormen, totempalen en aloude vruchtbaarheidssym-
bolen. 

Vanaf dat punt werkt Bourgeois aan een oeuvre dat 
zich nog het beste laat omschrijven als een eigen uni-
versum. Dit universum staat vol vormen, beelden en 
symbolen die met haar verleden te maken hebben, 
maar steeds nieuwe betekenissen krijgen en andere 
associaties aangaan. Het huis is vanaf haar vroegste 
werk een belangrijk symbool en al snel volgen bor-
sten, fallussen, tapijten, ogen en spinnen. Bourgeois 
wil met haar beelden niet alleen iets tonen, maar ook 
iets beheersen. Ook de strijd tussen de seksen en 
de rol van de vrouw speelden een belangrijke rol in 
haar werk. Zo groeide ze aan het einde van de jaren 
zeventig, min of meer tot haar eigen verbazing, uit 
tot een heldin van het feminisme. ‘Ik wil geen moe-
der zijn’, zei ze ooit, ‘ik ben nog altijd een meisje dat 
zichzelf probeert te begrijpen.’ 

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespeciali-
seerd in de kunst van de 19de en 20ste eeuw. Zij is free-
lance docent, auteur en adviseur.
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Louise Bourgeois, Maman, 1999
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CURSUS11
De bakens verzet
Nederlandse kunst na 1945

donderdag 4, 11, 18 en 25 
november
10.00 - 12.00 uur
€ 40,00 / € 10,00 per keer
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate

plaats De Holm, 
Folkingestraat 9b, Groningen

opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Twee grondleggers van de 
abstracte kunst – Kandinsky en 
Mondriaan – waren kort voor het 
einde van de Tweede Wereld-
oorlog overleden, maar de 
nieuwe generatie had geen lei-
dende voorbeelden meer nodig. 
Direct na de oorlog werden de 
bakens van de moderne kunst in 
Nederland definitief verzet naar 
abstractie en internationalisme. 
Zo legden de ‘realisten’ het af 
tegen de moderne stromingen 
die in het Stedelijk Museum aan bod kwamen, 
zoals Vrij beelden en CoBrA. De ‘swinging sixties’ 
kenmerkten zich door ongekend optimisme, impro-
visatie en experiment. Dat betekende een enorme 
opleving in de kunst, waar de invloed van Dada nog 
duidelijk aanwezig was in stromingen als de Pop Art 
en de Nul-beweging. De jaren ‘70 stonden in het 

teken van voortdurende vernieu-
wing en de ontdekking van nieuwe 
media als video en computer. Het 
postmodernisme van de jaren ‘80 
luidde echter het einde van de 
avant-gardes in: er mocht weer 
onbekommerd geschilderd en 
gebeeldhouwd worden.

De ontwikkeling die hier in vogel-
vlucht wordt geschetst, komt in 
vier lessen uitgebreid aan de orde. 
We bekijken hoe Nederlandse 

kunstenaars enerzijds aansluiting zochten bij interna-
tionale tendensen, anderzijds eigen bijdragen aan de 
kunstgeschiedenis leverden.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespe-
cialiseerd in de geschiedenis van de beeldende kunst uit de 
19de en 20ste eeuw.

Karel Appel, Vrijheidsschreeuw, 1948



19

STADSWANDELING12
De Oosterhaven en omgeving
zondag 3 oktober
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt hoofdingang UMCG
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Als de wandeling is volgeboekt en 
alleen bij voldoende belangstel-
ling gaat om 11 uur ook een
wandeling van start.

Na de opening van het 
Eemskanaal in 1876 werd de 
Oosterhaven het centrum 
van de hout- en graanhandel. 
De hoge pakhuizen aan het 
water, de schipperswoningen 
in de Bocht van Guinea en het 
Graanhandelskantoor: allemaal 
getuigen ze van het rijke han-
delsverleden.

Vanaf 1988 kreeg de haven 
steeds meer een recreatieve 
functie. Niet alleen wat varen 
betreft, maar ook op woon-
gebied. Oude pakhuizen werden omgebouwd tot 
wooneenheden en er verrees nieuwbouw (Harbour 
House van De Zwarte Hond en het appartementen-
complex van Het Atelier). 

Behalve aan het zogeheten Eiland (de bebouwing 
tussen het Damsterdiep en de Oosterhaven) wordt 

ook aandacht besteed aan de schil rondom het 
eiland: de Kop van Oost en de Brinkflats van Rem 
Koolhaas. Maak een reis door het verleden en aan-
schouw het heden.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

De Zwarte Hond, Harbour House, Oosterhaven, Groningen, 2006
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vrijdag 8 oktober
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt toegang Zernike 
Campus (gebouw met opschrift 
‘Zernike Campus’)
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Zernike Campus aan de rand van de 
stad en de Siersteenlaan in het hart 
van Vinkhuizen hebben de afgelopen 
jaren ware metamorfoses onder-
gaan. De ooit zo saaie Siersteenlaan 
– grondig aangepakt in het kader van 
de herstructurering – is getransfor-
meerd tot een heuse boulevard, de 
‘Champs-Elysees’ van Vinkhuizen. 
Er kwam een totaal nieuw winkel-
centrum, bestaande bebouwing 
werd gepimpt en er verrees impo-
nerende hoogbouw (de Palladiumflat 
en Prisma).

Het huidige beleid van Zernike Campus is dat stu-
denten zich moeten herkennen in de gebouwen. 
Ieder nieuw bouwwerk krijgt daarom een eigen ver-
schijningsvorm mét een eigen kleur. De ooit zo grau-
we en anonieme campus wordt getransformeerd 

tot een fascinerende lappendeken. En dat allemaal 
ingebed in een groene omgeving. Eerst zien, en dan 
pas geloven? Fiets dan mee.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Inbo architecten, Zernikeborg, 2002

FIETSTOCHT13
Transformaties
De Siersteenlaan en Zernike Campus
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STADSWANDELING14
Hergebruik van gebouwen
zondag 17 oktober
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt hoek W.A. Scholten-
straat/Oostersingel
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Als de wandeling is volgeboekt en 
alleen bij voldoende belangstel-
ling gaat om 11 uur ook een
wandeling van start.

Veel oude gebouwen blijken buitengewoon flexibel 
te zijn opgezet. Oude kerken krijgen nieuwe functies 
waarvan onze godvruchtige voorvaderen niet hadden 
durven dromen: een discotheek, een speeltuin of 
een zwembad. Alles is mogelijk.

Hetzelfde geldt voor talrijke (voormalige) fabrieken, 
bankgebouwen en woonhuizen. Vaak blijkt het niet 
zo moeilijk te zijn een gebouw een totaal andere 
bestemming te geven. Het vroegere kantoor van de 
firma W.A. Scholten biedt tegenwoordig onderdak 
aan vrijmetselaars, in het voormalige Hotel Hofman 
wonen nu studenten. Hetzelfde geldt voor de vroe-
gere Herenkledingfabriek van de gebroeders Levie. 
Wandel mee en verbaas u over de flexibiliteit van 
gebouwen.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

A.J. Feberwee, Studentenhuis (voorheen Hotel Hofman), 
Poelestraat, Groningen, 1935
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DONATEURSEXCURSIE15
Landschapskunst in Flevoland
zondag 26 september
vertrek Groningen Hoofdstation 
8.30 uur
Haren, Hotel Mercure 8.45 uur
thuiskomst 18.00 uur
€ 60,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleiding, koffie/
thee, lunch)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Land Art of landschapskunst vindt zijn 
oorsprong in Amerika aan het eind van de 
jaren ‘60. Veel kunstenaars lieten zich in die 
tijd niet langer de wet voorschrijven door 
de commerciële kunstwereld. Zij braken 
letterlijk en figuurlijk uit het harnas van de 
kunstinstellingen en gingen op zoek naar de 
ruimte en de stilte in de nog niet door de 
mens en cultuur besmette natuur. Kunste-
naars van het eerste uur zijn onder meer 
Robert Smithson en Michael Heizer. 

De grote beeldenmanifestatie Sonsbeek buiten de 
Perken zou in 1971 de weg vrij maken voor de land-
schapskunst in Nederland. Flevoland en Land Art 
vormen geen toevallige combinatie. De Rijksdienst 
voor de IJsselmeerpolders rekende het tot zijn taak 
om kunstenaars te betrekken bij de inrichting van de 
polders. Het gevolg is dat Flevoland bij uitstek een 
landschapskunstprovincie is geworden. Op verschil-
lende locaties in Flevoland zijn vormen van land-
schapskunst te zien. Tussen Swifterbant en Lelystad 

ligt het Observatorium (1977) van de Amerikaan 
Robert Morris, aan de Vogelweg ligt de Aardzee 
(1982) van Piet Slegers en in Almere staat de Groene 
Kathedraal (1987-1996) van Marinus Boezem. In 
Zeewolde heeft de Amerikaanse kunstenaar Richard 
Serra in 1996 Sea Level gerealiseerd. In 1998 is het 
voorlopig laatste landschapskunstwerk van Flevoland, 
Polderland Garden of Love and Fire (1998) van de 
bekende architect Daniel Libeskind (bekend van o.a. 
het Joods Historisch Museum in Berlijn) gerealiseerd. 

Marinus Boezem, Groene Kathedraal, 1978-1996



23

Robert Morris, Observatorium, 1971-1977

In de maak is het zesde landschapskunstwerk Expo-
sure van de Engelse kunstenaar Anthony Gormley. 
Het kunstwerk is gepland op een strekdam in het 
Markermeer.

We worden met koffie opgewacht in museum de 
Paviljoens in Almere. Deze zogenaamde Aue Pavil-
joens werden door Robbrecht & Daem ontworpen 
voor de Documenta in Kassel in 1992. 

Na een korte rondleiding wordt het programma 
vervolgd met een busreis door de polders waarbij 
we een viertal landartobjecten ter plekke bekijken. 
Onderweg zal de gids vertellen over zowel de kunst-
werken als de geschiedenis van de IJsselmeerpolders, 
over de architectuur in en rond Almere en over alles 
wat verder interessant is. De lunch staat klaar in 
natuurpark Lelystad.

Robbrecht & Daem, De Paviljoens, 2004
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EXCURSIE16
Rietvelds Universum
Architectuur van Gerrit Rietveld en tijdgenoten in Utrecht

zondag 7 november
vertrek Groningen Hoofdstation 
8.00 uur
Haren, Hotel Mercure 8.15 uur
thuiskomst 19.00 uur
€ 85,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleidingen, lunch, 
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

De Nederlandse architect Gerrit Th. Rietveld 
(1888-1964) staat centraal op deze dagtocht naar 
Utrecht. Kunst in Zicht brengt een bezoek aan de 
tentoonstelling Rietvelds Universum in het Centraal 
Museum. Daar is te zien dat de Utrechtse architect 
en ontwerper veel meer heeft ontworpen dan de 
klassieke rood-blauwe stoel en het beroemde Riet-
veld Schröderhuis. Hij realiseerde meer dan honderd 
gebouwen en vele meubelen. Het museum plaatst 
Rietvelds werk in een brede context. Door de per-
soon en zijn manier van werken centraal te stellen en 
te vergelijken met beroemde tijdgenoten als Wright, 
Le Corbusier, Mies van der Rohe komt het creatieve 
genie van Rietveld in een nieuw licht te staan en 
wordt er een beeld gegeven van Rietvelds bijdrage 
aan 20ste-eeuwse architectuur en design.

Behalve een bezoek aan deze tentoonstelling staat 
een wandeling door het Wilhelminapark op het 
programma. Rond dit stadspark staan opzienba-

rende gebouwen. De wandeling voert in de eerste 
plaats langs gebouwen ontworpen door Rietveld, 
zoals het Rietveld-Schröderhuis (1924), de gereno-
veerde woningen aan de Erasmuslaan en de chauf-
feurswoning (1927). Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan projecten van tijdgenoten, zoals de 
eigen woning van S. van Ravesteijn en het paviljoen 
in het Wilhelminapark. Dit paviljoen wordt wel met 

Sijbold van Ravesteijn, Woonhuis, Prins Hendriklaan 112, 
Utrecht, 1932
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Gerrit Rietveld, Rietveld-Schröderhuis, 1923-‘24

de Amsterdamse School-stijl aangeduid, maar heeft 
ook een zeer landelijk, romantisch voorkomen. 
Rondom het park is een aantal andere voorbeelden 
te vinden van de Amsterdamse School, zoals de 
woningen aan de Frans Halsstraat. Verderop aan de 
rand van het Wilhelminapark staat een rijtje zeer 
recente en moderne villa’s, waaronder het Dubbel-
huis (MVRDV/Mastenbroek). Het bekijken van deze 
verschillende architectuur geeft de mogelijkheid om 
de architectuur van Rietveld goed in te schatten op 
het vernieuwingsgehalte, een vergelijking te maken 
met contemporaine architectuurstromingen en de 
invloed op latere architectuur te laten zien.
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DONATEURSEXCURSIE17
Hanzestad Hamburg
zaterdag 11 december en zon-
dag 12 december
vertrek Groningen Hoofdstation 
7.00 uur
Haren, Hotel Mercure 7.15 uur
thuiskomst 21.00 uur
€ 220,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, overnachting, ontbijt, 
entrees, rondleidingen; exclusief
annuleringsverzekering en ver-
plichte bagageverzekering)
toeslag eenpersoonskamer  
€ 80,00
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 
15 oktober

Sinds de val van de Muur en het 
IJzeren Gordijn is de Hanzestad 
Hamburg sterk in ontwikke-
ling. Reden voor Kunst in Zicht 
om een bezoek te brengen 
aan deze havenstad, die net als 
Amsterdam wel het Venetië van 
het Noorden wordt genoemd. 
Onder voorbehoud zullen we 
de volgende bezienswaardighe-
den bezoeken.

HafenCity
Het meest ambitieuze stadontwikkelingsproject is 
HafenCity: 155 hectare havengebied krijgt een nieu-
we bestemming. Daarmee komt de oude levensader 
van de stad, de Elbe, weer in het middelpunt te staan. 
Na een internationale stedenbouwkundige prijsvraag 
te hebben gewonnen heeft het Rotterdamse bureau 
KCAP samen met de gemeente en plaatselijke part-
ners een masterplan voor het gebied ontwikkeld. 
HafenCity is een staalkaart van de hedendaagse archi-

tectuur: bureaus als OMA, 
EEA, Starck, gmp, Behnisch, 
Bolles-Wilson en Fuksas rea-
liseren hier spraakmakende 
gebouwen. De combinatie van 
het indrukwekkende ensem-
ble van oude pakhuizen in 
de Speicherstadt aan de ene 
kant en de oude havens aan 
de andere kant vormen een 
unieke locatie voor de nieuw-
bouw. Dit gigantische bouw-
project vergroot het oppervlak 
van de binnenstad met maar 
liefst 40%. In het info-center 
Kesselhaus aan de Sandtor-
kai, ontworpen door Renner 

Hainke Wirth architecten, wordt het project op een 
maquette van 32 m2 gepresenteerd.

Elbphilharmonie
Boven op een monumentaal pakhuis in dit havenge-
bied verrijst een nieuwe concertzaal, de zogenaamde 
Elbphilharmonie. Het ontwerp van Herzog en De 
Meuron gaat circa 400 miljoen euro kosten en wordt 
bijna geheel gefinancierd door de rijke burgers van 
de stad. Het hoogste punt van het gebouw werd in 
mei 2010 bereikt. In het gebouw komen drie con-

Philipp Otto Runge, De morgen, 1808
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certzalen, waarvan de grootste met 2150 zitplaatsen in het hart van het 
gebouw wordt gerealiseerd. De zaal komt 50 meter boven de rivier 
de Elbe. Volgens het Zwitserse architectenbureau moet de zaal een 
superieure akoestiek krijgen. Bij het ontwerpen van het gebouw is niet 
alleen aan geluid gedacht. Het bouwwerk gaat een hotel en 45 wonin-
gen huisvesten. Een openbaar toegankelijk plein verbindt de beide 
gebouwdelen met elkaar.

Magellanterrassen
Beeldbepalend voor de openbare ruimte in HafenCity zijn de grote en 
kleine pleinen, promenades en terrassen. Centraal liggen de Magellan-
terrassen aan de Sandtorhafen. Ze lopen als een amfitheater af richting 
het water. Vanaf dit plein heb je een fraai uitzicht op de Elbphilhar-
monie. In een paviljoen, ontworpen door Studio Andreas Heller, zit 
een informatiecentrum waar films gedraaid worden en uitleg gegeven 
wordt over de geschiedenis van de havens. Hier kan een schaalmodel 
van de concertzaal in de Philharmonie bekeken worden (1:10).

Speicherstadt
Ten noorden van HafenCity bevindt zich 
een complex van laat-19de-eeuwse pak-
huizen, de zogenaamde Speicherstadt. 
De bakstenen gebouwen, die onder 
monumentenzorg vallen, bevinden zich 
op een gebied van 25 hectare en vormen 
één geheeld met HafenCity. De pakhui-
zen zijn nu omgetoverd in musea, restau-
rants en kantoren.

Panorama Nicolaikirche
De toren van de Nikolaikirche aan de Hopfenmarkt heeft een nieuwe 
glazen panorama-lift. Daarmee kun je tot op 75,3 meter opstijgen en 
vervolgens een wijds uitzicht krijgen over het oude centrum van de 
Hanzestad en HafenCity.

Philipp Otto Runge
In de Kunsthalle is een tentoonstelling te zien van de Duitse kunste-
naar Philipp Otto Runge (1777-1810). Met Caspar David Friedrich 
was hij een van de leidende figuren van de Duitse Romantiek. Runge 
werd geboren in Noord-Duitsland, in Wolgast. Hij zag zichzelf als 
wezensvreemd aan deze wereld en stelde zich volledig in dienst van de 
Schoonheid. Op zoek naar deze schoonheid schiep Runge een eigen 
symbolentaal: een ideale wereld waar bloemen, kinderen en sierlijk 
lijnenspel elkaar afwisselen. De kunstenaar slaagde er nauwelijks in iets 
af te maken, maar zijn ‘Tijden van de dag’ is een van de meest volmaakt 
romantische werken ooit gemaakt. Runge overleed op 33-jarige leeftijd 

in Hamburg aan de gevolgen van TBC. Ter 
gelegenheid van zijn 200ste sterfjaar eert de 
Kunsthalle het jong gestorven genie met de 
expositie Kosmos Runge. Der Morgen der 
Romantik. Met 35 schilderijen, meer dan 
200 tekeningen en 50 knipselwerken toont 
het museum een compleet overzicht van zijn 
oeuvre.

Hamburg, Magellan Terrassen, HafenCity
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Organisatie
Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-
breiden van kennis over beeldende kunst, architec-
tuur en archeologie om de ontwikkeling van belang-
stelling voor kunst 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.

Inschrijving 
Inschrijving voor de activiteiten kan op drie manie-
ren geschieden:
-schriftelijk via het inschrijfformulier: in het pro-
grammaboekje of op de website www.kunstinzicht.
org en storting van het verschuldigde bedrag onder 
vermelding van het volgnummer van het program-
maonderdeel op gironummer 4970581 ten name 
van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen. 
-telefonisch via (050) 318 86 5I 
rechtstreeks: dinsdag van 10.00 - 13.00 uur 
buiten kantooruren: via het antwoordapparaat. 
Voor betalingswijze zie boven. 
-contante betaling (alleen lezingen en wandelingen) 
bij Boekhandel van der Velde, A-Kerkhof 45-47, 
Groningen (niet telefonisch). 

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst van de betaling.

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 programmaonderdeel door omstan-
digheden 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 program-
maonderdeel. Het reeds betaalde geld wordt terug 
betaald onder aftrek van 30% administratiekosten. 
Nadien is geen restitutie meer mogelijk. 

Voorwaarden meerdaagse reizen
Voor meerdaagse reizen wordt door de Stichting 
Kunst in Zicht geen geld gerestitueerd. U kunt 
hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten onder 
andere via onze reisorganisatie. Wordt een meer-
daagse reis door ons geannuleerd, dan krijgt u hier-
van tijdig bericht. Het door u gestorte geld ontvangt 
u dan uiteraard volledig terug.

Voordelen van het donateurschap 
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht heb-
ben een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal 
voor de donateurs een activiteit georganiseerd. 
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het 
programmaboekje met het complete overzicht en 
eventuele aanvullende informatie over de activitei-

ten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen de donateurs 
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelin-
gen en excursies.

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar  
(I januari - 31 december) steunt u de activiteiten van 
Kunst in Zicht. U kunt zich opgeven door het aan-
meldingsformulier achter in het boekje in te sturen. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, 
tel (050) 318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur recht-
streeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; 
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug).

Lezingen en excursies op bestelling 
Kunst in Zicht verkoopt lezingen, wandelingen en 
excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al 
voor vele instellingen in Noord-Nederland. In het 
docentenbestand van Kunst in Zicht is een groot 
aantal sprekers 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 
Carolien ten Bruggencate of Anna Keller, tel (050) 
318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur rechtstreeks/
buiten deze uren via het antwoordapparaat; wij bel-
len u dan zo spoedig mogelijk terug).



 
   Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats

Lezingen

1 Eten in de kunst  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

2 De horizon verbeeld(t)  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

3 Rietvelds Universum  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

4 Kees van Dongen  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

5 Hamburg HafenCity  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

6 Natuurlijke processen blootgelegd  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

7 Edvard Munch  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

8 Grafzerken in Groningen  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

9 De mannen van Hélène  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

10 Louise Bourgeois  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

Cursus

11 Nederlandse kunst na ‘45  ....x  € 40,00  ....x  €  36,00  ....x  € 24,00

Stadswandelingen

12 De Oosterhaven en omgeving  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

13 Siersteenlaan en Zernike Campus  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

14 Hergebruik van gebouwen  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

Excursies

15 Land Art in Flevoland  ....x  € 60,00

16 Rietvelds Universum in Utrecht  ....x  € 85,00  ....x  € 75,00

17 Hamburg  ....x  € 220,00  ....x  € 195,00  ....x  € 195,00

Toeslag éénpersoonskamer  ....x  € 35,00

Administratiekosten        €1,50

Totaal        € .........

Inschrijfformulier

heer/mevr.:

straat:

postcode en woonplaats:

telefoon:

bank/gironummer:

• Stuur dit formulier naar Stich-
ting Kunst in Zicht, Postbus 
1181, 9701 BD Groningen.

• Maak tegelijkertijd het verschul-
digde bedrag vermeerderd met 
€ 1,50 administratiekosten over 
op giro 4970581 t.n.v. Stichting 
Kunst in Zicht, Groningen.

• U bent ingeschreven voor een 
lezing, cursus, wandeling of 
excursie zodra wij uw inschrijf-
formulier en uw betaling heb-
ben ontvangen. U krijgt het 
inschrijfbewijs dan toegestuurd. 
Inschrijving op volgorde ont-
vangst betaling✁





31

Word nu donateur...

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar (I januari - 
31 december) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. 
U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier in 
te vullen en naar ons op te sturen.

Ja, 
ik/wij word(en) donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

✁



Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzicht.org
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