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Danseres of concubine. Koud beschilderd
aardewerk, Changwu County Museum
© Drents Museum

If you have
a hammer…
XX

Een Engels spreekwoord zegt: ‘If you have a
hammer, everything looks like a nail’. Vrij vertaald:
als we maar op één manier naar de dingen kunnen
kijken, is de wereld minder interessant.
We leven in een digitaal tijdperk waar de mogelijkheden onbeperkt zijn. Via diverse media stromen
vierentwintig uur per etmaal beelden en informatie
binnen. Steeds worden nieuwe mogelijkheden
toegevoegd aan onze digitale wereld en alles gaat
razendsnel. De techniek van vandaag is morgen al
achterhaald. We hoeven niet eens de deur uit te gaan
om een reis te maken naar een museum of een stad,
want steeds meer musea maken een virtuele rondleiding door de zalen mogelijk.
Zou Kunst in Zicht straks dan overbodig zijn? Gaat u
in de toekomst uw scherm aanzetten en een virtuele
lezing in uw eigen kamer bijwonen? Zeg geen nee…
Maar wij blijven nog op de ‘ouderwetse’ manier
doorgaan. Als de toeschouwer met slechts één

denkbeeldig gereedschap naar kunst kan kijken, dan
blijven de diverse lagen of de verschillende mogelijkheden van interpretatie onopgemerkt. Wij zweren
nog bij onze benadering: diverse docenten met hun
goedgevulde ‘gereedschapskisten’ laten zien hoe
je naar kunst kan kijken en haar kan interpreteren.
Daarbij ontstaat er een interactie tussen de docenten
en de toeschouwers. Gaat u mee met een wandeling of excursie, dan maakt u alles live mee en is het
de docent – niet een ‘app’ op uw smartphone – die
uitleg geeft.
We hopen dat ons programma weer bij u aanslaat en
dat uw gereedschapskist steeds beter gevuld raakt.
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2012

3

x1

LEZING
XX
kleuren als paars en groen draagt sterk bij aan de
oorspronkelijkheid van zijn beeldtaal. Een beeldtaal
die in de jaren twintig werd beïnvloed door het
expressionisme dat Jan Wiegers na zijn kennismaking
in Davos met E.L. Kirchner naar Groningen bracht.

Jan Altink (1885-1971)
Iconen van het Groningerland
donderdag 9 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Jan Altink was in 1918 een van de oprichters van
kunstkring De Ploeg. Hij was zelfs naamgever van de
kunstenaarsbent: het kunstleven in Groningen zou
volgens hem eens ﬂink omgeploegd moeten worden,
om vervolgens tot ontkieming te komen. Hoewel
Altink ook prachtige portretten en stillevens maakte,
staat hij vooral bekend als landschapsschilder.
Sterker nog, zijn karakteristieke landschappen met
hoge horizonten en in de verte
verdwijnende wegen of sloten,
zijn bijna programmatisch voor
de expressionistische wijze
waarop de kunstenaars van
De Ploeg het Groningerland
verhieven tot onderwerp
bij uitstek. Het expressieve
gebruik van complementaire
Jan Altink, De rode boerderij, 1925
(foto John Stoel)

Rond 1927 trad een verandering op in Altinks
schilderstijl; hij ontwikkelde een schilderkunst die
een meer lyrisch-impressionistische verbeelding gaf
van het Groningerland, en later ook van Drenthe
en na de oorlog eveneens van buitenlandse
landschappen. Naast zijn vrije werk maakte Altink
reclameontwerpen, ondermeer voor Vroom &
Dreesmann, en gelegenheidsgraﬁek.
In deze lezing worden leven en werk van Jan Altink
belicht, waarbij naast de landschappen ook de
andere genres binnen zijn oeuvre aan bod zullen
komen. De lezing sluit aan bij de overzichtstentoons
telling van Jan Altink die nog tot en met 9 april 2012
in het Groninger Museum te zien is.
Jikke van der Spek is naast Mariëtta Jansen en Cees
Hofsteenge auteur van de catalogus Jan Altink (1885-1971)
– Iconen van het Groningerland, en werkt als projectassistent
voor het Groninger Museum.
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Het vernieuwde Drents Museum
Van gemoedelijkheid naar allure
donderdag 16 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Trudy de Lange MA
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het Drents Museum is weer open. Het is uitgebreid
met een nieuwe vleugel en in het oude gedeelte vond
een ingrijpende renovatie en herinrichting plaats van
de afdelingen archeologie, hedendaags realisme en
kunst rond 1885-1935. Kon het museum voorheen
als ‘knus’ omschreven worden, de nieuwbouw met
zijn open, lichte expositieruimte heeft echt allure.
In de nieuwe entree, het voormalige koetshuis,
ervaart de bezoeker een symbiose van historie en
modernisme. Op deze plek in het bijzonder zien we
de kracht van het ontwerp van de bekende architect
Erick van Egeraat. Oud en nieuw gaan perfect samen
en zijn volledig in balans. Werden hier vroeger de
paarden van de drost gestald, nu worden de oude
dakspanten en hooiruiven gecombineerd met veel
glas, chroom en wit marmer. Ook buiten is alles in
harmonie: de daktuin gaat probleemloos op in de
historische locatie en benadrukt de zichtlijnen in de
directe omgeving. De duizenden geplante krokus-

Nieuwbouw Drents Museum (foto: J. Collingridge)

sen zullen in het voorjaar deze lijnen met veel kleur
accentueren.
De nieuwe expositieruimte biedt onderdak aan de
tentoonstelling De Gouden Eeuw van China. De periode van de Tang-dynastie (618-907 na Chr.) wordt
gezien als het hoogtepunt van de Chinese beschaving.
In thematisch ingerichte paviljoens krijgen we via vele
grafgiften een beeld van het dagelijks leven van de
elite in die tijd. We bezoeken de hoofdstad van het
Tang-rijk en leren door de vele exotische voorwerpen iets over de handel via de Zijderoute.
Trudy de Lange is kunsthistorica. Zij geeft lezingen en
presentaties voor diverse instellingen.
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Jodendom. Een wereld vol verhalen
woensdag 7 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Judith van der Wel
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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De Joodse godsdienst kent een eeuwenoude traditie van verhalen. Hebreeuwse Bijbelverhalen over
een God die niet bij naam genoemd mag worden
bijvoorbeeld, of Jiddische legendes over 18e-eeuwse
‘wonder-rebbes’.
Wie zich in deze verhalen verdiept, ontdekt hoe
veelkleurig het Jodendom is. Dit komt onder andere
doordat Joden in de loop der tijd op verschillende
plaatsen gingen wonen. Hun verhalen kregen daardoor gestalte tegen de achtergrond van de lokale
cultuur. Toch lezen zowel Joden uit Amerika als Iran
uit de Tenach en de Talmoed. Wat zijn dit voor boeken? Hoe worden deze geïnterpreteerd in liberale,
orthodoxe of mystiek-Joodse kringen? En hoe beïnvloeden die verhalen het dagelijks leven?
Naar aanleiding van de tentoonstelling Jodendom. Een
wereld vol verhalen – nog tot 15 april a.s. te zien is in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam – geeft drs. Judith
van der Wel een lezing over religieus-Joodse verhalen in al hun verscheidenheid.

Tentoonstelling Jodendom. Een wereld vol verhalen, Nieuwe
Kerk in Amsterdam (foto: Evert Elzinga)
Judith van der Wel is docent Jodendom aan de Faculteit
van Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap te
Groningen.
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‘zusterkunsten’. Samen brengen ze de nieuwe
natuuresthetiek tot stand, die zich weldra ook uit in
andere kunstvormen, zoals in de muziek.

LEZING

‘All gardening is landscape painting’
Claude Lorrain en de nieuwe natuuresthetica in de 18de eeuw
zaterdag 17 maart
14.00-16.00 uur
€ 12,50 (inclusief koffie/thee)
spreker prof.dr. Erik de Jong
plaats Pelstergasthuiskerk,
Pelsterstraat 43, Groningen

In de 18de eeuw voltrekt zich een revolutie in de
omgang met natuur en landschap. De schilderkunst
wordt een belangrijke rol toegekend. Het vormt
de lens waarmee men naar landschap kijkt en
het in atmosferische scènes ervaart. Tuinen
en parken worden gecomponeerd als levende
landschapsschilderijen. Schilderkunst, dichtkunst
en tuinkunst worden bovendien gezien als

Het werk van Claude Lorrain is bij deze
ontwikkelingen een belangrijke katalysator. Zijn
werk wordt verzameld, herhaaldelijk beschreven
en als een leerboek ingezet voor het componeren
en ervaren van (park)landschappen. Zijn werk en
dat van andere landschapsschilders vormen de
grondslag voor onze huidige landschapservaring die
vaak nog altijd omschreven wordt met begrippen als
‘schilderachtig’ of ‘pittoresk’.
Erik A. de Jong bekleedt de Artisleerstoel Cultuur,
Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam.

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

7

Claude Lorrain, Kustlandschap met
Aeneas op Delos, 1671-1672

Stourhead
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De Gouden Eeuw van Amsterdam
Ontwerp, aanleg en ontwikkeling van de grachtengordel
woensdag 21 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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In 2013 wordt het vierhonderdjarig bestaan van de
Amsterdamse grachtengordel gevierd. Amsterdam
was in de 17de eeuw hét warenhuis van de wereld
en een brandpunt van wetenschappelijke en
artistieke ontwikkeling. De grachtengordel gold in
die tijd als de grootste geplande stedelijke uitbreiding
ter wereld. Naast oplossingen voor wonen en
werken bood de uitbreiding de stad ook nieuwe
verdedigingswerken, een betere ontsluiting en een
verbeterde waterhuishouding.
Het heldere en ijzersterke stedenbouwkundig
concept van de grachtengordel en de
‘invularchitectuur’ heeft voor de stad veel
opgeleverd en dwingt wereldwijd nog altijd veel
respect af. Interessante vragen zijn: welke ideeën
lagen aan het ontwerp ten grondslag, ging het
om een totaalconcept of eigenlijk maar ten dele?
Wie waren de opdrachtgevers en hoe kan het dat
de grachtengordel na zoveel eeuwen bouwen,

Daniel Stalpaert, Stadskaart van Amsterdam, 1662

breken en herstellen, zijn karakter heeft weten te
behouden?
De lezing zal gericht zijn op het ontwerp van de
grachtengordel en ook op de architectuur van het
veelkleurige stadsbeeld dat in een periode van vier
eeuwen is ontstaan. In 1999 werd de Amsterdamse
binnenstad (binnen de Singelgracht) aangewezen als
beschermd stadsgezicht. In augustus 2010 is een deel
daarvan, de grachtengordel, op de Werelderfgoedijst
van UNESCO geplaatst.
Tjalling Visser is stedenbouwkundige en oud-docent
Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en
Landschap aan de Academie van Bouwkunst te Groningen.

Herengracht 386-392, Amsterdam
9
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Arenakapel in Padua, meesterwerk uit
de kunstgeschiedenis
woensdag 28 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jan Tromp
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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De Arenakapel bevindt zich in Padua, de stad van de
Heilige Antonius, u weet wel van: ‘Heilige Antonius,
beste vrind, help dat ik mijn sleutels vind.’ Daar liet
bankierszoon Enrico Scrovegni aan het begin van
de 14de eeuw een kapel bouwen, waarin fresco’s
de wanden van onder tot boven sieren. Om deze
fantastische, kleurrijke schilderingen van Giotto is het
kerkje wereldberoemd geworden; ze zijn minstens
even adembenemend als die van de Sixtijnse kapel in
Rome, twee eeuwen later.
Jan Tromp hoopt ons daarvan te overtuigen door de
totstandkoming kort en de iconograﬁe uitgebreid
aan bod te laten komen. Zijn bevlogenheid leidt
er ongetwijfeld toe dat u in uw vakantie een
omweg gaat maken om dit meesterwerk uit de
kunstgeschiedenis met eigen ogen te aanschouwen!

Scrovegni Kapel, Padua

Giotto di Bondone, Kruisiging, circa 1305, Scrovegni Kapel,
Padua

De extra opbrengsten van deze lezing komen ten
goede aan het project Yenege Tesfa, een kleine nongouvernementele organisatie die microkredieten
verstrekt aan kinderen in Ethiopië die beide ouders
door aids hebben verloren.
Na zijn loopbaan als docent Franse taal- en letterkunde is
Jan Tromp op zijn 65ste afgestudeerd in Kunstgeschiedenis
en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.
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De appel van Eris en het Parisoordeel
Aanleiding tot de Trojaanse Oorlog
woensdag 4 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Gerry Mulder
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Iedereen heeft wel eens gehoord van de Trojaanse
Oorlog en Odysseus, die de list met het houten
paard bedacht. En in onze taal gebruiken we
nog steeds de uitdrukking ‘het paard van Troje
binnenhalen.’ Wat was nou eigenlijk de aanleiding
tot deze oorlog, die tien jaren duurde? Dat was een

ordinaire ruzie tussen een stel Griekse godinnen,
Hera, Pallas Athene en Aphrodite! En door wie werd
deze ruzie veroorzaakt? Door Eris, de godin van
de twist, die niet voor een feest werd uitgenodigd
en toen uit woede een gouden appel de feestzaal
inrolde, waarop geschreven stond: ‘Voor de
mooiste.’
En Paris, zoon van de Trojaanse koning, moest
de mooiste godin kiezen. Een hachelijke taak! Hij
koos Aphrodite, omdat die hem de mooiste vrouw
ter wereld beloofde. Dat was de schone Helena,
koningin van Sparta. Deze Griekse vrouw werd
door de Trojaanse Paris geschaakt en dat betekende
oorlog!!!
Moeten we Helena nu als een instrument der goden
beschouwen of als een femme fatale?
Deze vraag wordt al meer dan tweeduizend jaar
besproken….

Peter Paul Rubens, Het oordeel van
Paris, 1638

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en
Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig
geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid aan de
Seniorenacademie te Groningen en aan HOVO Fryslân te
Leeuwarden.
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Historische buitenplaatsen in Nederland
donderdag 12 april
19.30-21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. René W.Chr. Dessing
plaats Allersmaborg,
Allersmaweg 64, Ezinge,
tel 050-524 8050
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Historische
Buitenplaats. Vraag honderd Nederlanders wat een
buitenplaats is en misschien geeft één persoon het
juiste antwoord. Hoe komt het dat buitenplaatsen
bij het grote publiek zo onbekend zijn? En dat terwijl
buitenplaatsen tot één van de 50 vensters van de
Canon van de Nederlandse Geschiedenis behoren,
te samen met andere hoogtepunten als Rembrandt,
de grachtengordel en Annie M.G. Schmidt?
Ooit was de buitenplaats een belangrijk fenomeen
en belichaamde zij vooral in de huidige Randstad
een bijzondere band tussen stad en land. In voorbije
eeuwen telde Nederland vermoedelijk zesduizend
of meer grote en kleine buitenplaatsen. Hiervan
resteert nu nog slechts 10%. Deze circa 600
buitenplaatsen zijn in alle provincies te vinden.
René W.Chr. Dessing, voorzitter van de Stichting
Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012,
geeft een inleidende lezing over het ontstaan en
de uiteenlopende verschijningsvormen van de

De Haere, Olst/Wijhe (foto: R.W.Chr. Dessing)

Nederlandse historische buitenplaatsen tussen
1600 en 1900. Aan de hand van lichtbeelden vertelt
hij over de ontwikkeling van dit type landleven,
staat hij stil bij sociaal historische feiten en schetst
hij een interessant beeld van de wereld van de
buitenplaatsen in vroeger tijden.
René W. Chr. Dessing is kunsthistoricus en voorzitter
van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen
2012. Na het behalen van zijn doctoraal Kunstgeschiedenis
startte Dessing in 1988 Cultureel Organisatiebureau Artifex
Travel. Tot in 2006 voerde hij als eigenaar de directie.
Momenteel is hij directeur van het cultureel adviesbureau
Heemstadvies. Hierin adviseert hij eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen.
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De Gouden Eeuw viert feest!
woensdag 18 april
19.30-21.30 uur
€ 10,00
sprekers drs. Miranda van
Gelderen en drs. Ankie Mulder
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In het Frans Halsmuseum zijn nog tot en met 6 mei
zeer vrolijke schilderijen te zien in De Gouden Eeuw
viert feest. Kunst in Zicht haakt aan bij deze expositie
met een lezing over zowel de beeldende kunst als de
muziek uit die tijd.
Feesten waren een bijzonder populair onderwerp in
de 17de-eeuwse kunst. Schilders als Jan Steen, Dirck
Hals, Jan Miense Molenaer en Frans Hals brachten
allerlei feestvierende personen
en gezelschappen in beeld,
variërend van boerenkermissen
en carnavalsfeesten tot
rijke buitenpartijen en
schuttersbanketten. De meest
uiteenlopende feesten komen
aan bod: chique buitenpartijen
en banketten, kermissen,
en boerenbruiloften, maar
Isaac Elias, Feestvierend gezelschap,
1629

ook Sinterklaas, Driekoningen en Pinksteren. De
feestelijkheden boden schilders een veelvoud
aan artistieke uitdagingen. Het belangrijkste was
– volgens de 17de-eeuwse kunsttheorie – om het
geheel zo levensecht mogelijk weer te geven. Vooral
Jan Steen blonk uit door zijn verhalende composities
en treffende gezichtsuitdrukkingen; hij bracht dan
ook meer soorten feesten in beeld dan andere
schilders.
Deze lezing is een uitgelezen gelegenheid om kennis
te nemen van dit vrolijke genre. U leert over de
bijzonderheden die horen bij het schilderen van
feesten en over de schilders die zich daarin het
meest hebben bekwaamd. Daarbij ligt de nadruk
op het schijnrealisme en de symboliek van de
muziekinstrumenten in de schilderkunst.Tevens
beluisteren we barokmuziek en volksmuziek uit de
17de eeuw in de Noordelijke Nederlanden.
Miranda van Gelderen is kunsthistorica. Zij werkt voor
verschillende onderwijsinstellingen, waaronder de Klassieke
Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. Ankie
Mulder is musicoloog en doceert muziekgeschiedenis.
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Alexander Calder
De grote ontdekking
donderdag 19 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Alexander Calder,
Mobile XII.V - III.H, 1955

Vorig jaar ontving het Gemeentemuseum Den Haag
een prijs voor het tentoonstellingsconcept Alexander
Calder, de grote ontdekking en nu is de realisatie
ervan te zien (tot 28 mei 2012) in dit museum. Naar
aanleiding van deze tentoonstelling wijdt Kunst in
Zicht een lezing aan deze pionier van de kinetische
kunst.
Alexander Calder (1898-1976) maakte als kind al
van de meest uiteenlopende materialen speelgoed,
dierﬁguurtjes en sieraden. Toch volgde hij eerst een
opleiding tot werktuigbouwkundig ingenieur en ging
hij pas in 1923 alsnog naar de kunstacademie. Zijn
grote passie voor beweging zette hij met behulp van
zijn technische achtergrond voort in zijn kunst.
Tussen 1926 en 1933 woonde Calder in Parijs, op dat
moment het hart van de moderne kunst. Hij maakte
er speelse, lichte draadsculpturen die nauwelijks

ruimte innamen. Bekend werd hij bijvoorbeeld
door zijn complete circus, gemaakt van alledaagse
materialen als ijzerdraad, hout, leer, kurk en stukjes
stof. Regelmatig trad hij ermee op.
Na een bezoek aan het atelier van Mondriaan
veranderde Calder van een spelende, geestige
beeldhouwer ineens in een abstract, serieus
kunstenaar. Zijn werk bestond niet langer meer
alleen uit ijzerdraad, maar ook uit rode, zwarte of
witte bollen. Hij ontwikkelde eerst kleine, maar later
steeds groter wordende mobiles, waarin hij telkens
op zoek was naar balans en beweging.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecialiseerd
in de geschiedenis van de kunst van de 19de en 20ste eeuw.
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Borgtuinen in de provincie Groningen
woensdag 25 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Edward Houting BNO
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In deze lezing komen de tuinen van 16 borgen in de
provincie Groningen aan bod. Van de Allersmaborg
bij Ezinge tot de tuin van Welgelegen in Sappemeer,
van de Breedenborg in Warffum tot Verhildersum in
Leens.
De ontstaansgeschiedenis, oude tekeningen, de
tuinstijlen en het assortiment van de tuinen rond de
borgen worden belicht. Onder
meer de tuinarchitecten Zocher,
Blum, Roodbaard, Vroom en
Copijn zijn in deze provincie
werkzaam geweest. Hoewel
de tuinen in Groningen niet
de grandeur van de tuin van
Het Loo in Apeldoorn konden
evenaren, bieden zij toch

Luchtfoto Menkemaborg,
Uithuizen

Borg Verhildersum, Leens (foto: Hardscarf)

een zeer interessant gegeven bij de ontwikkeling
van steenhuis tot borg. Tevens zal iets verteld
worden over de zogenoemde ‘slingertoenen’ bij de
Groninger boerderijen.
Edward Houting is grafisch vormgever en publicist. Hij
heeft gefotografeerd en boeken geschreven en vormgegeven, onder meer over gevelstenen en borgen in Groningen.
(Groninger Borgen, wandelingen door tuin en tijd, 2007,
Uitgeverij Noordboek).
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DAGCURSUS

Umbrië, het spirituele groene hart van Italië
dinsdag 7, 14 en 21 februari
10.00 - 12.00 uur
€ 30,00 / € 10,00 per keer
spreker Trudy de Lange MA
plaats De Holm, Folkingestraat
9b, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Dromend van roem trok hij naar het zuiden om te
vechten en zo ridder te worden. Maar na een droom
wist Franciscus van Assisi dat het beter was om God
te dienen. Hij gaf alles wat hij had – niet meer dan
zijn kleren – terug aan zijn vader en zocht vanaf dat
moment zijn eigen weg. Vanuit Assisi trok Franciscus
door Umbrië om vrede en bekering te prediken. In
deze lezing/presentatie volgen we een deel van het
leven van Franciscus aan de hand van de frescocyclus
die is afgebeeld in de Bovenkerk van Assisi.
Vanuit Assisi bezoeken we de eerste
kerkjes en kluizenaarswoningen die hij heeft
gesticht Verder naar het zuiden kunnen
we in kerken het leven van de heilige
verbeeld zien in prachtige frescodecoraties,
uitgevoerd door bekende schilders die we
ook weer ontmoeten op andere plaatsen.
Giotto di Bondone,
De stigmatisering van Sint Franciscus,
Assisi, Basiliek

Soms worden we onderweg zomaar geconfronteerd
met een van de wonderen die de heilige tijdens zijn
leven heeft verricht. In bijna iedere plaats die we
bezoeken vinden we sporen van ‘il poverello’ – de
kleine arme – , de koosnaam van Franciscus.
Op ons rondje Umbrië laten we de oogkleppen
thuis. Naast het leven van Franciscus richten we
onze blik ook op veel ander moois dat het groene
hart van Italië te bieden heeft zoals historie,
architectuur, cultuur en folklore. Het reisschema
doet o.a. de grote plaatsen Orvieto, Perugia en
Gubbio aan. We eindigen daar waar we begonnen
zijn, in Assisi. Samenvattend, een ontdekkingstocht
vol spiritualiteit, kunst en cultuur in drie delen.
Trudy de Lange is kunsthistorica, gespecialiseerd in vroegItaliaanse schilderkunst. Zij geeft lezingen/presentaties voor
diverse instellingen.
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XX
DAGCURSUS

‘My home is my castle’
Arts and Craftsbeweging in Engeland
donderdag 22 en 29 maart
14.00 - 16.00 uur
€ 20,00 / € 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

In de tweede helft van de 19de eeuw kwamen
kunstenaars en vormgevers in Engeland in opstand
tegen het tijdperk van de industriële revolutie. Door
de industrialisatie en mechanisatie was de wereld
van eenvoud, schoonheid en ambachtelijkheid, die
de kunstenaars romantisch in de middeleeuwen
projecteerden, vernietigd. Ware kunst, zo stelden
de kunstenaars in navolging van de kunstcriticus
John Ruskin, moet tegelijk nuttig en mooi zijn en
moet voortkomen uit dezelfde eenheid van kunst
en arbeid in dienst van de samenleving die ook het
ontwerp en de bouw van de Gothische kathedraal
kenmerkte.
De voornaamste vertegenwoordiger van deze
beweging was William Morris (1834 - 1896), van
wie ook de gevleugelde uitdrukking is ‘My home is
my castle’. Hij werkte nauw samen met de architect
Philip Webb en met de kunstenaar Edward BurneJones. Dit drietal komen we tegen in twee huizen, die

Philip Webb, Standen, East Grinstead (foto: Erik Peters)

we ook tijdens de excursie naar Engeland (zie p. 24)
zullen bezoeken, namelijk Red House en Standen.
In de lezing bekijken we hoe de Arts and Crafts
beweging in Engeland kon ontstaan. Vervolgens
nemen we de twee genoemde huizen onder de
loep en bekijken we hoe de tuinarchitectuur uit
die tijd vorm kreeg, onder meer bij de invloedrijke
tuinontwerpster Gertrude Jekyll.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespecialiseerd in de geschiedenis van de kunst van de 19de en 20ste
eeuw.
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STADSWANDELING

toewijzing van een huisje in het Pieternellagasthuis.
De wandeling voert u langs acht hofjes in de
Hortusbuurt.

Hofjes in de Hortusbuurt
zondag 1 april
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Minette Albers
vertrekpunt Ossenmarkt
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
Als de wandeling is volgeboekt
en alleen bij voldoende
belangstelling gaat om 11 uur
ook een wandeling van start.

18

De Hortusbuurt ligt ten noorden van het
stadscentrum, ingeklemd tussen de Noorderhaven
en het Noorderplantsoen. De buurt dankt haar
naam aan de Hortus, de botanische tuin die Henricus
Munting in 1626 aanlegde in de Roosenstraet en die
in 1642 eigendom werd van universiteit.
De meeste gasthuizen die aan het eind van de
negentiende eeuw in Groningen werden gesticht,
zijn te vinden in de Hortusbuurt. De Grote
Leliestraat spant de kroon met drie hofjes. Zij zijn
gesticht door kerkgenootschappen of instellingen
van liefdadigheid. Ouderen konden er van een
verzorgde oude dag genieten. Een enkel hofje is
gesticht door particulieren. Zo liet Ludewe Vink
in 1872 een gasthuis bouwen ter nagedachtenis
aan haar overleden kinderen Pieter en Pieternelia.
Ludewe Vink was getrouwd met een rijke reder uit
Emden. Schippers kregen dan ook voorrang bij de
Remonstrants Gasthuis (‘Rozenhof’),
Noorderbinnensingel

Minette Albers studeerde kunst- en cultuurgeschiedenis
van de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zij is hoofd afdeling Collectie, Presentatie & Educatie van
het Drents Museum in Assen.
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Ruim 2000 jaar Beijum
zondag 22 april
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Beijumerweg 19
(buurtcentrum ‘Boerderijum’)
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
Als de wandeling is volgeboekt
en alleen bij voldoende belangstelling gaat om 11 uur ook een
wandeling van start.

Vanaf 1971 verrijst nieuwbouwwijk
Lewenborg. Voor de bouw van Lewenborg
wordt het oude landschap rigoureus
geëgaliseerd en opgespoten met zand.
Bert van Ringh, Mamrehoeve, 1979, Atensheerd 1, Beijum
Daarmee verdwijnt een deel van de historische
‘Stadsweg’, de eeuwenoude verbindingsweg tussen
de stad Groningen en het Duitse Emden.
Noorderhogebrug. De 3254 meter lange verbinding
wordt in 1875 aangelegd als grintweg. Hij vervangt
De bouw van stadswijk Beijum start in 1977. Het
dan de Kleiweg langs het Boterdiep. Deze weg
oude buurtschap Beijum (het Beijum vóór 1977) is
van Zuidwolde naar Noorderhogebrug is namelijk
een gebied dat al ruim 2000 jaar wordt bewoond.
zodanig beschadigd door stoomboten dat hij voor
Diverse sporen uit het verleden zijn bewaard
rijtuigen niet meer toegankelijk is.
gebleven: dijken, oude waterlopen en boerderijen.
Max van den Berg, wethouder van Stadsontwikkeling
Omdat de oude, bestaande structuren zo weinig
en Volkshuisvesting, wil geen herhaling van
mogelijk zijn aangetast, is op diverse plekken in
Beijum de geschiedenis nog leesbaar. Ga mee, terug
Lewenborg. In Beijum moeten de oude, bestaande
in de tijd. Wandel over de Beijumerweg: waar ooit
structuren zoveel mogelijk intact blijven. De nieuwe
wijk moet rondom het oude buurtschap worden
een borg en een kerk stonden, waar eeuwenoude
gebouwd.
voorwerpen zijn gevonden en waar vroeger
‘boeskool’ werd verbouwd.
De ruggengraat van het oude Beijum is de
Beijumerweg, de oude verbindingsweg ZuidwoldeJaap Ekhart is kunsthistoricus.
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cyclus). Enkele C2C-kernbegrippen zijn: innovatie,
ﬂexibiliteit, duurzaamheid, hergebruik.

XX
FIETSTOCHT

Cradle to cradle in Noorderhogebrug
zondag 3 juni
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Molen Wilhelmina in
Noorderhogebrug
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
Als de fietstocht is volgeboekt en
alleen bij voldoende belangstelling gaat om 11 uur ook een rit
van start.
20

Noorderhogebrug, 2009. In de schaduw van
korenmolen Wilhelmina start bouwkundig adviseur
Maarten Wiersma met de bouw van zijn kantoor
annex werkplaats. Het bedrijfspand, door Wiersma
‘bijgebouw’ genoemd, is een voorbeeld van cradle to
cradle-bouw.
De meeste gebouwen hebben een beperkte
houdbaarheidsdatum. Ze worden gebouwd,
vervolgens een aantal keren verbouwd en uiteindelijk
gesloopt. Verbouw en sloop leiden meestal tot
afvalhopen waar zowel de mens als de natuur niets
mee kan. Ondanks alle goede voornemens is de
bouw nog steeds een grote vervuiler. Maar dat kan
anders.
Cradle to cradle (C2C) betekent van wieg tot wieg,
in tegenstelling tot zoals nu vaak gebouwd wordt,
van cradle to grave: van wieg tot graf. Een C2Cbouwer kiest voor materialen en bouwconstructies
die demontabel zijn zodat hergebruik mogelijk is (de
technische cyclus) òf voor materiaal dat afbreekbaar
is tot waardevolle compost (de biologische

Maarten Wiersma verzorgt een rondleiding door
zijn kantoor annex werkplaats en zal aan de hand
van concrete voorbeelden aantonen wat C2C-bouw
inhoudt. Na de rondleiding rijden we naar paviljoen,
galerie, beeldentuin ‘Van Starkenborgh’. Onder
de titel ‘Re-design’ zijn daar beelden opgesteld die
gemaakt zijn van oude, afgedankte voorwerpen. Een
mooie vorm van hergebruik.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Maarten Wiersma, Schone woning, 2010, Noorderhogebrug
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Thijs & Evert Rinsema

Thijs Rinsema Stilleven met
Mandoline en blauwe kelk ca. 1927

Avant-garde in Drachten en Heerenveen
zondag 11 maart
vertrek Groningen Hoofdstation
10.00 uur
Haren, Hotel Mercure 10.15 uur
thuiskomst 18.00 uur
begeleider Loes de Vries
€ 75,00 (inclusief vervoer touringcar, entree, rondleiding, koffie/
thee)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl

Thijs en Evert Rinsema waren
begin twintigste eeuw werkzaam als schoenmaker in
Drachten. Daarnaast waren zij
actief als respectievelijk schilder
en schrijver. Onder invloed van
Theo van Doesburg, oprichter van de kunststroming
De Stijl en deelnemer aan het Dadaïsme, ontwikkelden de twee schoenmakers uit Drachten zich
dusdanig dat zij nu kunnen worden gerekend tot de
internationale avant-garde.
In Museum Drachten worden we ontvangen met
koffie/thee en een Rinsemagebakje. Daarna volgt
een rondleiding door de grote overzichtstentoonstelling Thijs/Evert Rinsema Avant-garde in Drachten.
Aansluitend is er gelegenheid een film te bekijken
over deze kunstenaars, alvorens aan te schuiven bij
de lunch in het museum.

Na de lunch begeven we ons onder
begeleiding van de gids naar de
Papegaaienbuurt (10 min. lopen).
Daar worden in de Torenstraat de
woningen bekeken waarvoor Theo
van Doesburg een kleuradvies uitbracht. Tevens bezichtigen we in de Rijkslandbouwwinterschool de glas-in-loodramen die ook door Van
Doesburg werden ontworpen.
Vervolgens pikt de bus ons op en rijden we via een
fraaie cultuurhistorische route van Drachten naar
Museum Belvédère in Oranjewoud. Na een inleiding
over de meubels van Rinsema krijgt u de gelegenheid om deze meubels uitgebreid te bekijken. U kunt
uiteraard ook van de gelegenheid gebruik maken om
de andere exposities in dit museum bekijken.
Loes de Vries is programma-coördinator van het Centrum
voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit in Leeuwarden.
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Tuinen van Mien Ruys
Een architectonische ontdekking

22

zondag 13 mei
vertrek Groningen Hoofdstation
8.00 uur
Haren, Hotel Mercure 8.15 uur
thuiskomst 19.00 uur
rondleiders Lucy Harkema en Ria
Brandwagt
€ 75,00 (inclusief vervoer touringcar, entree, rondleiding, lunch,
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl

Confectieborder,
Tuinen van Mien Ruys, Dedemsvaart

Ruim 150 jaar geleden legde Bonne Ruys een kwekerij
aan in Dedemsvaart, genaamd Moerheim – huis in het
veen – naar de naam van zijn ouderlijk huis. Zijn grote
passie was het kweken van vaste planten, waarmee
hij vooral in Engeland naam maakte. Met zijn vrouw
Engelina Fledderus bracht hij 8 kinderen groot, onder
wie dochter Mien (1904-1999).

De toepassing van al die mooie planten uit haar
vaders kwekerij interesseerden haar en ze ging
daarom werken op de afdeling tuinarchitectuur.
‘Heden is mijn loopbaan begonnen’, schreef Mien
op 19-jarige leeftijd in haar dagboek. Omdat er toen
in Nederland in die richting nog geen opleidingen of
vakliteratuur bestonden, studeerde ze enige tijd in
Berlijn en volgde ze stages in Engeland. In de jaren
‘30 werd Mien Ruys beïnvloed door de zogenaamde
Delftse School, met zijn zware, statige gevels. Maar
haar hart ging uit naar eenvoud en helderheid en
dat leidde ertoe dat ze ging samenwerken met een
groep belangrijke architecten uit Amsterdam (‘de
8’) en Rotterdam (‘de Opbouw’). Enkele namen

uit deze groep zijn Merkelbach en Rietveld. In
1943 verhuisde ze met het ontwerpbureau naar
Amsterdam, waar het vanaf 1979 verder ging als
zelfstandige B.V., ook al bleef de sterke band met
Dedemsvaart bestaan.

Ontwerptekening voor de moerastuin,
Tuinen van Mien Ruys, Dedemsvaart

Tot omstreeks 1945 kreeg Mien Ruys hoofdzakelijk
opdrachten voor particuliere tuinen, waar de vaste
plantenborder altijd een hoofdrol speelde. Na de
oorlog, de tijd van wederopbouw, had ze veel werk
voor woningbouwverenigingen en maakte ze veel
‘gemeenschappelijke tuinen’.
Veel ontwerpen uit die periode werden gekenmerkt
door schuine lijnen. Zo
kreeg ze in die periode de
bijnaam ‘Schuine Mien’.
Vanaf de jaren ‘60 werden
de schuine lijnen weer
recht, met vaak strakke
blokken van geschoren
groen in contrast met een
uitbundig gebruik van vaste
planten.
Vanaf het prille begin
stond het experimenteren
met planten, materialen
en vormgeving voorop.

Verdiepte tuin, Tuinen van Mien Ruys, Dedemsvaart

Een bekend experiment uit de jaren ‘60 was de
proef met de toepassing van spoorbielzen. Dit
leverde Mien Ruys de naam ‘Bielzen Mien’ op. Ook
het gebruik van de uitgewassen grindtegel (de zg.
griontegel) komt uit haar koker.
Onder tuinliefhebbers zijn ze een begrip, maar ook
bij mensen die houden van moderne architectuur zijn
ze bekend: de tuinen van Mien Ruys. Niet voor niets
zijn ze tot rijksmonument verklaard. We worden in
Dedemsvaart ontvangen met kofﬁe en thee. Daarna
zullen enthousiaste vrijwilligers ons rondleiden in de
tuinen. De wandeling wordt onderbroken voor een
heerlijke lunch.
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‘The Garden of England’
Huizen, tuinen en beelden in Kent en Sussex

24

donderdag 24 mei tot en met
maandag 28 mei 2012
vertrek Groningen Hoofdstation
7.00 uur
Haren, Hotel Mercure 7.15 uur
thuiskomst 21.00 uur
€ 625,00 (inclusief vervoer touringcar, overtocht Calais-Dover,
4 overnachtingen met ontbijt,
5 diners, entrees, rondleidingen;
exclusief verplichte annuleringsverzekering en bagageverzekering)
toeslag eenpersoonskamer
€ 110,00
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
Inschrijving mogelijk tot uiterlijk
1 april 2012

‘The Garden of England’, worden ze wel genoemd,
de graafschappen Kent en Sussex. Inderdaad
waan je je in één groot park, met prachtige oude
huizen en solitaire bomen in het landschap. In het
Pinksterweekend organiseert Kunst in Zicht een reis
naar dit deel van Zuid-Engeland. Uitvalsbasis voor
deze excursie is Tunbridge Wells, dat centraal ligt ten
opzichte van tal van culturele bezienswaardigheden.
Op het programma staat een mix van 19deeeuwse en 20ste-eeuwse architectuur, tuinen en
beeldenparken.
Red House van William Morris en Philip Webb
Het Engelse landelijke huis werd in de tweede helft
van de 19de eeuw het voorbeeld voor het nieuwe
bouwen in Europa. De Engelse architecten brachten
een eerlijke stijl zonder overbodige decoratie. Ze
streefden naar een samenspel van gevelwanden,
muuropeningen, erkers, daken en schoorstenen dat
evenwichtig was en toch speels leek.

Philip Webb, Red House, 1859, Bexley Heath

In de buitenwijken van London staat het voormalig
woonhuis van de Arts-and-Crafts-kunstenaar
William Morris. Van hem is de beroemde uitspraak
afkomstig: ‘My home is my castle.’ In 1859 liet
Morris een woonhuis bouwen naar een ontwerp van
Philip Webb. Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat het een huis zou worden voor een romantische
commune van kunstenaars en ambachtsmensen.
Webb streefde naar een authentieke, a-historische
stijl, expressief door het gebruik van plaatselijke
materialen (rode baksteen, vandaar de naam Red

House) en technieken. Dat was voor die tijd
schokkend eenvoudig. Van binnen is het huis net
zo ingehouden en eenvoudig. Morris ontwierp en
vervaardigde de inrichting zelf, en in het huis zijn ook
werken te vinden van zijn vrouw Jane Morris en van
de Pre-rafaëliet Edward Burne-Jones.
Standen van William Morris en Philip Webb
Webb’s eclectische benadering verschilde van huis
tot huis, omdat de materialen en ambachten die ter
plekke aanwezig waren ook nooit hetzelfde waren
(althans in theorie). In East Grimstead, 25 km ten
westen van Tunbridge Wells, vinden we een ander
mooi voorbeeld van de samenwerking tussen Morris
en Webb: Standen.

Sissinghurst (foto’s: Erik Peters)

Sissinghurst
Een half uurtje rijden van ons hotel ligt de tuin van
Sissinghurst, die een legendarische status heeft
verworven door de ﬂamboyante, onconventionele
levensstijl van zijn scheppers, Vita Sackville-West en
Harold Nicholson. Zij kochten het vervallen kasteel
en de verwaarloosde grond in 1930 om er tot aan
Vita’s dood in 1963 voortdurend aan te schaven. In
Sissinghurst komen vrijwel alle tuinstijlen voor die
een rol hebben gespeeld in Britse tuinen uit de 20ste
eeuw.
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Great Dixter
Niet ver van Sissinghurst (half uur
rijden) bevindt zich Great Dixter.
Zowel het huis als de tuin leren ons
veel over de Engelse smaak. Het huis
is de belichaming van de streekeigen
bouwstijl. Het is uitsluitend uit
plaatselijke materialen opgetrokken
en vormt een organisch geheel met
de omgeving. Het dateert uit de
late middeleeuwen en werd in 1910
gekocht door Nathaniel Lloyd, een
geslaagd zakenman die op latere leeftijd,
gedreven door zijn passie voor oude
huizen, voor architect leerde en op zijn
64ste zijn diploma behaalde. Zijn zoon
Cass Sculpture Garden, Goodwood (foto’s: Erik Peters)
Christopher (1921) erfde een passie voor
tuinieren en ontwikkelde zich tot een van
zowel gevestigde beeldende kunstenaars als jong
de invloedrijkste Engelse tuiniers van de twintigste
talent, en getracht wordt met de projecten hun
eeuw. Great Dixter is opwindend en verrassend
carrière een stap verder te helpen. Hiertoe worden
voor alle tuinliefhebbers!
opdrachten gegeven aan kunstenaars en worden
deze ﬁnancieel en technisch ondersteund. Zo kunnen
Cass Sculpture Garden
ze ambitieuze en monumentale projecten realiseren
Cass Sculpture Foundation werd opgericht in 1994
die anders moeilijk haalbaar zouden zijn. De stichting
door Wilfred en Jeannette Cass ‘ter bevordering
heeft een galerie in Londen en een beeldenpark in
van het genot van en de waardering voor de
Goodwood, op 80 km ten zuiden van de hoofdstad,
solide kwaliteit van de Britse 21ste-eeuwse
op een enorm landgoed van 4.800 ha.
beeldhouwkunst’. De promotie is bedoeld voor

De La Warr Pavilion, Bexhill on Sea
(foto: Alan Stanton)

De La Warr Pavilion
Het De La Warr Pavilion is een paviljoen dat in
1935 werd ontworpen door de architecten Erich
Mendelsohn en Serge Chermayeff. Sommigen
beschouwen het als een Art Deco-gebouw, anderen
beweren dat dit het eerste voorbeeld van een
modernistisch gebouw in Engeland is. Het luchtige
bouwwerk ligt aan de kust van East Sussex, in
Bexhill on Sea. Het is genoemd naar Herbrand
Sackville, 9th Earl De La Warr, die een prijsvraag
uitschreef voor een nieuw multifunctioneel gebouw.
Sinds de heropening in 2005 na een ingrijpende

renovatie is het De La Warr Pavilion een centrum
voor hedendaagse kunst, met een van de grootste
kunstzalen aan de zuidkust van Engeland.
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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 belangstelling 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.
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Inschrijving
Inschrijving voor de activiteiten kan op drie manieren geschieden:
• schriftelijk via het inschrijfformulier: in het
programmaboekje of op de website www.
kunstinzichtgroningen.nl en storting van het
verschuldigde bedrag onder vermelding van het
volgnummer van het programmaonderdeel op
gironummer 4970581 ten name van de Stichting
Kunst in Zicht, Groningen.
• telefonisch via (050) 318 86 51: 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 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 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 meerdaagse reis door ons geannuleerd, dan krijgt u hiervan 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 hebben 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 activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen de donateurs
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelingen en excursies. Voor minimaal € 15,00 per
persoon per jaar (1 januari - 31 december) steunt
u de activiteiten van Kunst in Zicht. U kunt zich
opgeven door het aanmeldingsformulier 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 rechtstreeks / 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 bellen u dan zo spoedig
mogelijk terug).

Inschrijfformulier
heer/mevr.:
straat:
postcode en woonplaats:
telefoon:
bank/gironummer:
e-mailadres:

• Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in
Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen.
• Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag
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 inschrijfformulier en uw betaling hebben ontvangen.
U krijgt het inschrijfbewijs dan toegestuurd.
Inschrijving op volgorde ontvangst betaling.

Normaal

Donateur

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 12,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 11,00
....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 9,00

Jongere

Lezingen
1 Jan Altink
2 Het vernieuwde Drents Museum
3 Jodendom
4 Claude Lorrain en de nieuwe natuuresthetica
5 De Gouden Eeuw van Amsterdam
6 Arenakapel in Padua
7 Het Parisoordeel
8 Historische buitenplaatsen in Nederland
9 De Gouden Eeuw viert feest!
10 Alexander Calder
11 Borgtuinen in Groningen

....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x

Cursus
12 Umbrië
13 Arts and Craftsbeweging

....x € 30,00
....x € 20,00

....x € 27,00 ....x € 18,00
....x € 18,00 ....x € 12,00

Stadswandelingen en fietstocht
14 Hofjes in de Hortusbuurt
15 Ruim 2000 jaar Beijum
16 Fietstocht cradle to cradle

....x € 10,00
....x € 10,00
....x € 10,00

....x € 9,00
....x € 9,00
....x € 9,00

✁

Excursies
17 Thijs & Evert Rinsema
18 Tuinen van Mien Ruys
19 ‘The Garden of England’
Toeslag éénpersoonskamer
Totaal

....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x
....x

Totaal

Instapplaats

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

....x € 6,00
....x € 6,00
....x € 6,00
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....x € 75,00 ....x € 70,00 ....x € 65,00
....x € 75,00 ....x € 70,00 ....x € 65,00
....x € 625,00 ....x € 595,00 ....x € 595,00
....x € 110,00
€ .........

x

XX donateur...
Word nu

Ja,
ik/wij word(en) donateur

Kunst in Zicht

heer/mevrouw

Postbus 1181

adres

9701 BD Groningen

postcode / plaats
telefoon

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.

datum opgave
e-mail
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Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzichtgroningen.nl

