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Liefde voor
kunst delen
xx

In de Volkskrant van 6 november jongstleden
beschreef de actrice Carine Crutzen het publiek van
tentoonstellingen en lezingen als ‘oud, ouder, oudst’.
Een open deur. We hebben dit door de jaren heen
ook bij Kunst in Zicht geconstateerd. Voor jongeren
zijn onze ‘praatjes met plaatjes’ ouderwets en niet
flitsend genoeg.
Cultuurpessimisten vrezen de teloorgang van de
Europees cultuur. Zij schetsen een somber beeld van
mensen die alleen nog via een beeldscherm virtueel
in een concertzaal of bij een lezing zitten, of met
diverse apps door tentoonstellingen zoeven.
Moeten we de vergrijzing erg vinden en naarstig
op zoek naar andere doelgroepen? Toegeven aan
cultuurpessimisme? Nee! Door de jaren heen
groeide er een band tussen u en ons. Dit motiveert
ons om verder te gaan met onze ‘core business’:
het delen van liefde voor de kunst.

Natuurlijk probeert iedereen in crisistijd te bezuinigen en veel mensen moeten een stapje terug doen.
Maar juist in sombere tijden kan het samen bekijken
en beleven van mooie dingen en het luisteren naar
bijzondere verhalen zeer louterend werken.
We hopen dan ook dat wij – door uw enthousiasme
voor ons programma en met uw financiële steun –
nog een poosje kunnen doorgaan.
Met het adagium ‘Keep us rolling’ wensen wij u weer
een goed Kunst in Zicht seizoen!
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2015
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lezing
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Figuratie: terug van nooit weggeweest
woensdag 4 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
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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Naar aanleiding van de tentoonstelling NeoExpressionisme in de jaren tachtig die nog tot 22 maart
is te zien in het Groninger Museum, duikt Carolien
ten Bruggencate in de figuratieve kunst na de Tweede
Wereldoorlog.
Begin jaren tachtig waaide er een frisse wind
door de kunstwereld. Nadat er jarenlang weinig
waardering voor figuratieve schilderkunst was
geweest, begonnen jonge kunstenaars in Europa en
Amerika op een persoonlijke manier te tekenen en
schilderen. Zij leken geen boodschap te hebben aan
de modernistische idealen die de kunst in de richting
van de abstractie hadden geduwd. In plaats daarvan
namen zij hun eigen gevoelens en fantasieën tot
uitgangspunt. Dit over het algemeen kleurrijke werk
werd wel betiteld als ‘neo-expressionisme’.
De nieuwe, figuratieve beeldtaal gaat samen met
een veel schilderkunstigere behandeling van de
verf. In plaats van het koele, onberispelijke, verfijnd ascetische, bijna antiseptische minimalistische

Milan Kunc, Zonder titel, 1982

oppervlak keerden een aantal kunstenaars, met name
in Duitsland, Italië en Amerika terug naar een oppervlak dat buitengewoon heftig, rommelig en rauw was.
Zij hunkerden als het ware weer naar schilderkunst.
Alles wat daar eigen aan was, moest terugkeren: poëzie, zinnelijkheid, fantasie, mythe.
De jonge generatie bewonderde het werk van oudere
kunstenaars als Philip Guston en Lucian Freud en had
ook voorlopers als Georg Baselitz en A.R. Penck. Al
deze expressionistische, figuratieve schilders uit de
naoorlogse periode passeren in deze lezing de revue.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is
gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste
eeuw.
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lezingen

Gerrit Benner (1897-1981)
donderdag 12 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
sprekers dr. Han Steenbruggen en
drs. Doeke Sijens
plaats Mennozaal (achter de
Doopsgezinde Kerk), Oude
Boteringestraat 33, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Tot en met 1 maart 2015 is in het Fries Museum en
Museum Belvédère een tentoonstellingstweeluik te
zien over de Friese schilder Gerrit Benner (18971981). Tezamen geven de twee presentaties een
representatief beeld van één van de belangrijkste
Nederlandse schilders uit de twintigste eeuw.
In het Fries Museum te Leeuwarden wordt aandacht besteed aan de periode waarin Benner als
kunstenaar actief was in Friesland en aan de eerste
Amsterdamse jaren (1953 tot 1958). Deze presentatie laat vooral zien hoe Benners stijl zich ontwikkelde
van een gematigd expressionisme met ingehouden
kleuren tot kleurrijk en bewogen expressionistisch
werk. Bovendien schenkt deze expositie aandacht
aan Benners zoeken, experimenteren en inspiratiebronnen.

Gerrit Benner, Land en wolken, 1973

Zijn in het Fries Museum werken te zien van
uiteenlopende thematiek – van figuurstukken tot
landschappen – in Museum Belvédère – dat zich in
zijn beleid sterk concentreert op landschapskunst
– worden voornamelijk de zogenaamde iconische
landschappen getoond uit Benners Amsterdamse
periode (1953 tot 1981). Deze presentatie laat
zien hoe zijn improvisaties op het Friese landschap
en merengebieden zich door de jaren stilistisch
ontwikkelden en zijn schilderijen een steeds
monumentaler karakter kregen.
De twee tentoonstellingen en de monografie zijn
het resultaat van grondig onderzoek naar leven en
werk van de kunstenaar. Doeke Sijens schreef voor
het boek een uitgebreide biografische tekst en Han
Steenbruggen droeg bij aan de kunstinhoudelijke
teksten. Zij zullen samen voor Kunst in Zicht een
‘duo lezing’ verzorgen.
Han Steenbruggen is directeur-conservator van Museum
Belvédère in Heerenveen. Doeke Sijens is schrijver
en algemeen manager van de Openbare Bibliotheek
Groningen.
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persoonlijk en veelomvattend beeld van zijn leven.
In deze lezing staat vooral de oorlogsperiode centraal.

lezing

Leo Polak (1880-1941)
woensdag 18 februari
19.30-21.30 uur
€ 12,50
spreker dr. Stefan van der Poel
plaats Synagoge, Folkingestraat
60, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Leo Polak (1880-1941) – jurist, filosoof, ethicus en
sinds 1928 hoogleraar in de wijsbegeerte aan de
Groninger universiteit – wist dat de gevaren die hem
sinds de jaren dertig omringden steeds dreigender
werden. Tegelijkertijd trachtte hij zijn euthymia
(gemoedsrust) te bewaren. In zijn dagboeken, die
hij vrijwel tot het einde van zijn leven bijhield, is te
lezen op welke wijze hij zich staande trachtte te
houden. Zeer nauwkeurig beschrijft hij zijn ontslag
aan de Groninger universiteit, zijn arrestatie en
ondervraging door de SD en zijn verblijf in de
gevangenissen van Groningen en Leeuwarden.
Zijn relaas wordt abrupt afgebroken op de dag dat
hij naar Sachsenhausen wordt gedeporteerd.
Van deze laatste periode resteren slechts enkele
brieven en een verslag van een medegevangene.
Deze dagboeken, die Polak gedurende een periode
van veertig jaren nauwgezet bijhield, zijn nu eindelijk
voor onderzoek vrijgegeven. Ze bieden een hoogstOtto B. De Kat, Professor Leo Polak, 1973

Stefan van der Poel is historicus en universitair docent bij
de sectie Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zijn specialisatie is de Moderne Joodse
geschiedenis en de Politieke en Culturele geschiedenis
van Midden- en Oost-Europa. Van zijn hand verschenen
onder meer Joodse stadjers (2004), Leo Frank (1908-1944).
Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930
(2005), 100 jaar Folkingestraat-synagoge (2006) en Joods
leven in Groningen. Oorsprong en herinnering (2011).

4

workshop

De handen uit de mouwen!
Workshop in het Grafisch Centrum
donderdag 19 februari
10.00-13.00 uur
€ 15,00
begeleider Aldrik Salverda
plaats Grafisch Centrum,
Warmoesstraat 41, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Aan het begin van de jaren zestig besloot een aantal
leden van De Ploeg, aangevoerd door Johan Faber
en Jan van der Baan, tot de oprichting van een eigen
grafische werkplaats. Daarmee combineerden zij
hun liefde voor de grafiek met de wens om gezamenlijk te werken. Het gemeenschappelijke atelier
begon klein, met een Alauzet lithopers, maar al
snel ging het Grafisch Centrum onderdak bieden
aan alle soorten persen die de maker van grafiek
zich maar wensen kan. Talloze cursisten hebben er
in de loop der jaren kennisgemaakt met grafiek en
velen raakten er voor het leven verslingerd aan een
bepaalde techniek. Ook ontstonden er bijzondere
groepen (zoals De Noordelijke Etsers) en projecten
van waaruit boeken en prenten werden uitgegeven,
zoals de Typografen Kalender, de Letterproef en de
jaarlijkse Koppermaandagprenten.

Etspers Jan Altink, Grafisch Centrum

In het najaar van 2014 boden Kunst in Zicht en het
Grafisch Centrum een cursus aan over grafiek. Eén
van de lessen vond plaats in de werkplaats aan de
Warmoesstraat. Aldrik Salverda demonstreerde daar
alle druktechnieken. De cursisten keken toe hoe
een houtsnede, ets en litho worden gemaakt, welke
materialen daarvoor gebruikt worden en op welke
persen ze worden gedrukt.
Nu gaan we in het Grafisch Centrum zelf de handen
uit de mouwen steken! Onder leiding van Aldrik
Salverda kunt u zelf een droge naald-prent of een
houtsnede maken en afdrukken. Pas als je zelf
een prent hebt gemaakt, herken je de specifieke
eigenschappen van die techniek. En des te groter
wordt vervolgens de waardering voor grafische
kunst.
Aldrik Salverda is beeldend kunstenaar. Met zijn
mobiele drukkerij geeft hij veel workshops in het basisen voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger
beroepsonderwijs.
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lezing

Carthago
woensdag 4 maart
19.30-21.30 uur
€ 12,50
spreker Prof. dr. Pieter ter Keurs
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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In het Rijksmuseum voor Oudheden is tot en
met 10 mei een grote overzichtstentoonstelling
te zien over Carthago, met topstukken uit onder
meer Tunesische musea, het Louvre en het British
Museum. De voorwerpen worden gepresenteerd
in een mediterraan decor van de antieke haven
en de stadsruïnes, die nog altijd zijn te zien aan de
Tunesische kust. Pieter ter Keurs, samensteller van
deze expositie, laat ons in zijn lezing kennismaken
met de archeologische rijkdom en roemruchte
geschiedenis van deze spraakmakende havenstad uit
de oudheid.
Blikvangers in de tentoonstelling zijn onder andere
marmeren en bronzen sculpturen, grafmonumenten,
juwelen, glaswerk en de opgedoken kostbaarheden
uit een scheepswrak. De fascinerende en veelbewogen geschiedenis van de stad wordt verbeeld
door historische en mythische Carthagers, koningin
Godin met een leeuwenhoofd, 1ste eeuw na Chr., Musée
National du Bardo, Tunesië (foto: Rijksmuseum van Oudheden)

Dido, de Trojaanse held Aeneas, krijgsheer Hannibal,
keizer Augustus en kerkvader Augustinus. Hun
verhalen beginnen bij de stichting van Carthago in
de negende eeuw voor Christus. In de loop der
eeuwen groeide de plaats uit tot een handels- en
machtsimperium met uitgebreide netwerken in het
Middellandse Zeegebied en Afrika. Vanaf de vijfde
eeuw voor Christus heerste de machtige Carthaagse
vloot over grote delen van de Middellandse Zee en
werd Carthago een geduchte tegenstander van het
Slapende Eros, 3de eeuw v. Chr., Musée national de Carthage,
Tunesië (foto: Rijksmuseum van Oudheden)

opkomende Rome. Na drie oorlogen verwoestten
de Romeinen de stad in 146 voor Christus. Ruim
een eeuw later bouwde keizer Augustus Carthago
weer op en na Rome en Alexandrië ontwikkelde
het zich tot derde stad van het Romeinse rijk. In
439 na Christus werd Carthago ingenomen door de
Vandalen, een Germaanse stam. Na een opleving in
de Byzantijnse tijd kreeg de stad uiteindelijk steeds
minder macht en betekenis. Pas in de vroege negentiende eeuw werden Carthago’s ruïnes herontdekt.

De ruïnes van Carthago, uitkijkend op de antieke haven (foto: Rijksmuseum van Oudheden)

Pieter ter Keurs is hoofd Collecties en Onderzoek van
het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Hij stelde de
tentoonstelling over Carthago samen en werkte mee aan
het boek Carthago. Opkomst en ondergang.
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lezing

Double Dutch
Nederlandse architectuur na 1985
zondag 8 maart
15.00-17.00 uur
€ 15,00 (inclusief koffie/thee)
spreker drs. Bernard Hulsman
plaats GRASboot, Bloemsingel
1001, Groningen (naast
Infoversum, aan het einde van
het Oosterhamrikkanaal)
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
10

Bernard Hulsman is redacteur van NRC Handelsblad
en schrijft sinds 1985 over architectuur. Zijn boek
Double Dutch, Nederlandse architectuur na 1985
biedt een fascinerend overzicht van de Nederlandse
architectuur van de afgelopen decennia. Van de
schraalheid van de jaren tachtig tot de bravoure van
de ‘Superdutch’-generatie, van de opkomst van de
neo-traditionalistische architectuur tot de duurzaamheidgolf van vandaag.
De lezing zal gaan over de ongekende bloei van de
architectuur in Nederland in de afgelopen kwart
eeuw. Daarbij komen de internationaal vermaarde
Kunsthal van Rem Koolhaas, Villa VPRO van MVRDV
ter sprake en passeren vele namen van architecten
de revue: Aldo van Eijck, Herman Hertzberger,
Marlies Rohmer, Molenaar & van Winden, Sjoerd
Soeters, Mart van Schijndel, Adolfo Natalini, Rob
Krier, Adriaan Geuze, Frits van Dongen, Mecanoo,
Cees Dam, enz., enz. Hulsman laat onder meer zien

Roman Delugan, Elke Delugan-Meiss, EYE Film Instituut
Nederland, 2012, Amsterdam

hoe het postmodernisme langzaam doorbrak in het
modernste architectuur–land ter wereld en hoe de
revolutie van het Wilde Wonen mislukte.
Door de crisis in de bouw tekenen zich nu grote
veranderingen af. De Nederlandse bouwmachine –
een soort bouwindustrieel complex van bouwondernemingen en overheid dat voor de wederopbouw
na de Tweede Wereldoorlog werd opgetuigd – is

vastgelopen. De laatste grote, door de overheid
geïnitieerde woonwijken zijn de Vinex-wijken; de
particuliere opdrachtgever zal een steeds groter aandeel krijgen in de (woning)bouw. Hergebruik, restauratie en renovatie van gebouwen zullen in belang
toenemen.

Bernard Hulsman (1958) studeerde politieke wetenschappen en is sinds 1990 redacteur van NRC Handelsblad.
Hij schrijft vooral over architectuur en stedenbouw.
Daarnaast publiceerde hij in onder meer Vrij Nederland,
De Groene Amsterdammer, Archis, Items en Die Welt.
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Soeters Van Eldonk architecten, Kasteel Leliënhuyze, Haverleij, Den Bosch
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Henry Fuseli, Mad Kate, 1806-1807

lezing

Waanzin in de kunst
(en bij kunstenaars)
woensdag 11 maart
19.30-21.30 uur
€ 12,50
spreker Eric Bos
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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De 80ste Boekenweek vindt
plaats van zaterdag 7 maart t/m
zondag 15 maart 2015 en krijgt
als thema Waanzin, onder het
motto ‘Te gek voor woorden’. In
het kader van de Boekenweek
houdt Eric Bos voor Kunst in Zicht een lezing over
waanzin in de kunst.
Bezetenheid, waanzin of krankzinnigheid zijn voor
veel mensen griezelige aandoeningen, maar daardoor
ook fascinerend. Daarom is waanzin altijd een
aantrekkelijk gegeven geweest in toneel, opera,
literatuur en beeldende kunst. Van koning Saul tot
King Lear, van Malle Babbe tot Mad Kate. Maar ook
kunstenaars leden soms aan schizofrenie, paranoïa,
depressies of wanen die de bron vormden voor hun
werk. De Fantastische Kunst vond haar oorsprong
bijvoorbeeld in hallucinaties van schizofrenielijders
en drugsgebruikers.

Vanaf het begin van de
negentiende eeuw kregen
kunstenaars opdracht portretten
van geesteszieken te schilderen.
Waanzinaria’s waren toen
eveneens zeer populair. Er
ontstond begin vorige eeuw een stroming in de
kunst van kunstwerken die gemaakt waren door
psychiatrische patiënten, ‘Outsiderkunst’. Andersom
werden kunstwerken van psychiatrische patiënten
bestudeerd om inzicht te krijgen in iemands psyche.
Eric Bos is kunstcriticus, beeldend kunstenaar, schrijver en
docent kunstgeschiedenis aan de Klassieke Academie voor
Beeldende Kunst in Groningen. Hij leidde cultuurreizen
naar Nederlandse en buitenlandse musea. Ook schreef hij
beschouwingen over De Ploeg. Zijn voorliefde betreft de
cultuur van de negentiende eeuw, de verhouding tussen
kunst en maatschappij en de samenhang tussen beeldende
kunst en andere kunstdisciplines.
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lezingen

Hendrik Nicolaas Werkman
(1882-1945) en De Ploeg
woensdag 18 en 25 maart
€ 25,00 / € 12,50 per keer
spreker dr. Anneke de Vries
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In 2015 wordt het zeventigste sterfjaar van de
Groningse drukker-kunstenaar Hendrik Nicolaas
Werkman (1882-1945) herdacht. Een jaar lang worden zijn leven en werk belicht in talrijke manifestaties, waaronder een grote overzichtstentoonstelling
in het Groninger Museum die op 10 april wordt
geopend.
Groningen Berlijn Moskou Parijs: in zijn fameuze
Roze pamflet plaatst Werkman in 1923 Groningen
op één lijn met drie grote culturele centra in de
wereld. Al was er bij Werkman ongetwijfeld ironie in
het spel, toch woei er begin jaren twintig een frisse
wind door Groningen dankzij de initiatieven van de
Groninger Kunstkring De Ploeg. Deze vereniging
werd in 1918 opgericht door een groep jonge
kunstenaars op zoek naar expositiemogelijkheden en
Hendrik Nicolaas Werkman, Gevel, 1925
(foto: Marten de Leeuw)

wederzijdse stimulansen. Werkman werd in 1919 lid
en zou tot het begin van de Tweede Wereldoorlog
op allerlei manieren een vooraanstaande rol
bekleden binnen de kunstkring.
In de eerste van twee lezingen wordt de
geschiedenis van De Ploeg tot circa 1940 geschetst
aan de hand van tien uiteenlopende voorwerpen.
Het bewogen leven en veelzijdige oeuvre van
Werkman staan in de tweede lezing centraal.
Na de lezingen bestaat de mogelijkheid de
materialen en technieken die hij in zijn druksels
en drukwerk toepaste nader te verkennen in
de grafiekwerkplaats van het Grafisch Centrum
Groningen. Hiervoor kan bij de lezingen ingetekend
worden.
Anneke de Vries is kunsthistorica met twee gebieden
van specialisatie: Florentijnse beeldende kunst van de
vroege Renaissance en De Ploeg. Zij is redacteur van H.N.
Werkman 1882-1945 (WBOOKS, 2014) en mede-auteur
van H.N. Werkman. Het complete oeuvre (NAi Uitgevers en
Stichting H.N. Werkman, 2008).
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lezing

Werkman en de Chassidische legenden
woensdag 1 april
19.30-21.30 uur
€ 12,50
spreker dr. Stefan van der Poel
plaats Synagoge, Folkingestraat
60, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

14

onder meer Joodse stadjers (2004), Leo Frank (1908-1944).
Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930
(2005), 100 jaar Folkingestraat-synagoge (2006) en Joods
leven in Groningen. Oorsprong en herinnering (2011).

Werkmans Chassidische legenden die respectievelijk
in juni 1941 en december 1943 verschenen, behoren
tot het beste werk dat hij heeft voortgebracht.
Minder bekend is hoe de niet-joodse Werkman
tot dit werk gekomen is. Wat trok hem in de door
Martin Buber (1878-1965) verzamelde legenden?
En wat vond Buber zelf eigenlijk van het werk
van Werkman? Het is interessant te onderzoeken
waarom het neochassidisme, waarvan Buber de
grote inspirator was, vanaf 1900 zo populair werd.
In deze lezing wordt een koppeling gemaakt met
de tragiek van het joodse leven in Groningen tussen
1940 en 1945. Werkman werd zich bewust van dit
joodse leed, schreef hierover en maakte uiteindelijk
zijn druksels.
Stefan van der Poel is historicus en universitair docent bij
de sectie Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zijn specialisatie is de Moderne Joodse
geschiedenis en de Politieke en Culturele geschiedenis
van Midden en Oost-Europa. Van zijn hand verschenen

Hendrik Nicolaas Werkman, De weg terug, 1942
(foto: Marten de Leeuw)
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lezing

Het Geheim van Dresden
woensdag 8 april
19.30-21.30 uur
€ 12,50
spreker Eric Bos
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Een deel van de omvangrijke kunstverzameling, 99
schilderijen uit de Staatliche Kunstsammlungen in
Dresden is al sinds half december in het Groninger
Museum te zien. Het Geheim van Dresden,
van Rembrandt tot Canaletto heet de reizende
tentoonstelling. Maar wat is het Geheim? In Dresden
begon de kunstgeschiedenis! Aan de hand van vele
afbeeldingen van werk van onder meer Rembrandt,
Titiaan, Canaletto, Bellotto en Reni wordt het
verhaal verteld van de eerste echte beschreven
kunstverzameling in Europa, die van het hof van
August II en zijn zoon August III, keurvorsten van
Saksen in de achttiende eeuw. Hoe de collectie tot
stand kwam en wat er in de loop van de geschiedenis
mee gebeurde. De lezing vormt een mooie inleiding
om de tentoonstelling voor het eerst of opnieuw te
bezoeken.
Eric Bos is kunstcriticus, beeldend kunstenaar, schrijver en
docent kunstgeschiedenis aan de Klassieke Academie voor
Beeldende Kunst in Groningen. Hij leidde cultuurreizen
naar Nederlandse en buitenlandse musea. Ook schreef hij

Titiaan, Portret van een dame in het wit, circa 1561

beschouwingen over De Ploeg. Zijn voorliefde betreft de
cultuur van de negentiende eeuw, de verhouding kunst en
maatschappij en de samenhang tussen beeldende kunst en
andere kunstdisciplines. ‘
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lezing

Twee keer Charles
Charles Rennie Mackintosh - Charles Jencks
donderdag 9 april
19.30-21.30 uur
€ 12,50
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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Op 12 mei reist Kunst in Zicht naar Schotland. We
zullen in deze vijfdaagse excursie kennismaken met
het werk van twee mannen met dezelfde voornaam:
Charles Rennie Mackintosh en Charles Jencks. Deze
lezing geeft u alvast een voorproefje.
Charles Rennie Mackintosh was een van de bekendste vertegenwoordigers van de Arts-and-Craftsbeweging. Samen met zijn latere vrouw Margaret
MacDonald, haar zuster
Frances MacDonald en haar
latere echtgenoot Herbert
MacNair, vormde hij de
zogenaamde Glasgow Four.
Kenmerkend voor hun werk is
een elegante, verticale
Charles Jencks, The Lady
of the North, 2005-2012,
Northumberlandia

lijnvoering. Een van de belangrijkste werken van
Mackintosh is de Glasgow School of Art.
In de tussentijd werkte hij aan een ander belangrijk
project, het Hill House in Helensburgh. In eigen
land kreeg Mackintosh niet veel respons, maar in
Duitsland en Oostenrijk viel zijn werk wel in de
smaak. Zo had Mackintosh veel invloed op de leden
van de Wiener Secession.
De uit Amerika afkomstige Charles Alexander Jencks
(1939) is architectuurtheoreticus, landschapsarchitect en designer. Hoewel de term ‘postmodern’
niet door hem werd geïntroduceerd, wordt algemeen aangenomen dat zijn boek The Language of
Postmodern Architecture het gebruik van de term in
relatie tot architectuur sterk heeft gepopulariseerd.
Charles Jencks heeft zich een plaats verworven in de
Engelse landschapsarchitectuur. In Edinburgh ontwierp hij de tuin bij de Scottish National Gallery of
Modern Art en bij zijn eigen huis bij Dumfries legde
hij de zogenaamde Garden of Cosmic Speculation aan.
In het beeldenpark Jupiter Artland zullen we Cells of
Life van Jencks aantreffen en zijn Lady of the North ligt
in de heuvels van Northumberland.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is
gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste
eeuw.
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Het Engelse Kamp 1914-1918
De internering van Engelse militairen in Groningen
woensdag 15 april
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker Menno Wielinga
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In Groningen waren tijdens de Eerste Wereldoorlog
Engelse matrozen van de Royal Navy geïnterneerd.
Zij hadden vanaf begin oktober 1914 het Belgische
leger bijgestaan toen het Duitse leger Antwerpen
aanviel. Toen de stad niet langer te verdedigen was,
volgde er een chaotische aftocht. 1.500 Engelsen
konden niet meer ontsnappen naar het zuiden. Zij
trokken daarom naar het neutrale Nederland. Daar
werden ze, overeenkomstig de internationale rechtsregels, voor de duur van de oorlog geïnterneerd in een bewaakt kamp, zodat ze niet naar
hun land konden terugkeren om opnieuw deel
te nemen aan de oorlog.
De mannen werden per trein overgebracht
naar Groningen waar ze voorlopig werden
gehuisvest in de Rabenhauptkazerne. Begin
Het Geestige Cabaretgezelschap The Timbertown
Follies

1915 verhuisden ze naar een nieuw gebouwd barakkenkamp dat al spoedig het Engelse Kamp werd
genoemd. Dit kamp was gelegen achter de toenmalige gevangenis van Groningen (tegenwoordig de Van
Mesdagkliniek) aan de Hereweg.
In het kamp werden vele culturele activiteiten
ontplooid. Zo werden de Timbertown Follies met
hun in Nederland onbekende ‘music hall’-optredens
zeer populair. Zij gaven meer dan driehonderd
drukbezochte voorstellingen buiten het kamp,
waarbij de netto-opbrengst altijd was bestemd
voor goede doelen. In 1915 hadden ze zelfs al een
impresario in Den Haag die hun zaken regelde.
Daarnaast waren er de Operatic Society en de
Dramatic Society die speelden in en om Groningen,
waarbij de vrouwenrollen werden ingevuld
door Gronings talent. Ook traden er regelmatig
Nederlandse artiesten en (Groningse) zangkoren op
in het Kamp.
Menno Wielinga is sinds zijn middelbare schooltijd
geïnteresseerd in de Eerste Wereldoorlog. In maart 2014
verscheen zijn boek Het Engelse Kamp - Groningen 19141918. Tijdens de lezing is het boek, dat € 32,95 kost, te
koop. Voor betaling is een eenmalig machtigingsformulier
beschikbaar.
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Kunst in de loopgraven
Beeldende kunst voor, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog
woensdag 22 april
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Dannie ten Zweege
plaats Hampshire Hotel,
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Precies op 22 april, 100 jaar geleden, begon de
Tweede slag om Ieper waarbij de Duitsers voor het
eerst gifgas gebruikten. Er is al veel geschreven en
verteld over de verschrikkingen en ellende die deze
oorlog veroorzaakte. Maar hoe hebben kunstenaars
de oorlog ervaren, hoe gaven ze vorm aan wat ze
meegemaakt hadden of van nabij gezien en gehoord
hadden? Hoe zagen de verschillende kunstuitingen
eruit vóór de oorlog en wat veranderde er nadien?
Welke stromingen waren er, wat verdween, wat
bleef?
Veel kunstenaars zoals Otto Dix, Paul Nash en
Käthe Kollwitz hebben de oorlog en hun eigen
oorlogservaringen aangrijpend in beeld gebracht.
Na de oorlog waren kunstenaars, beeldhouwers
en architecten betrokken bij de wederopbouw van

Ernst Ludwig Kirchner, Zelfportret als soldaat, 1915

Richard Jack, Tweede Slag bij Ieper, 22 april tot 25 mei 1915,
1917

steden en dorpen en bij het ontwerpen van de vele
oorlogsmonumenten en begraafplaatsen.
Dannie ten Zweege studeerde Nederlandse taal- en
letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Zij houdt zich,
behalve met literatuur, ook al jaren bezig met (cultuur)
geschiedenis, met de Eerste Wereldoorlog en met de
cultuurhistorische aspecten van de dood. Over deze
onderwerpen geeft ze lezingen, cursussen en workshops.
Daarnaast heeft ze enkele publicaties over met name
literatuur op haar naam staan.
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stadswandeling

Kunst in en rond het Noorderplantsoen
zondag 12 april
14.00-16.00 uur
€ 12,50
begeleider André Tervoort
vertrekpunt Het Paleis,
hoek Boterdiep-De Beren
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.

Het Noorderplantsoen is een aangename omgeving
om zo maar eens rond te lopen, want het park kent
vele verrassende en geheimzinnige plekjes. Is het
u al wel eens opgevallen dat er ook verschillende
kunstwerken staan? Vaak lopen of fietsen we aan
deze beelden voorbij zonder er acht op te slaan, laat
staan iets van hun achtergrond te weten.
Deze wandeling voert u langs die kunstwerken in
het Noorderplantsoen en in de wijken eromheen
zullen gaan bekijken. Onderweg zal tevens aandacht
worden besteed aan andere wetenswaardigheden.
We vertrekken bij een bijzonder gebouw, namelijk
Het Paleis op de hoek van het Boterdiep en winkelcentrum De Beren. Van daar uit nemen we een
paar straten van de Hortusbuurt mee om vervolgens
het plantsoen in de lengterichting te doorkruisen.
Hierna brengen we een bezoek aan en aantal kunstwerken in de Oranjewijk en we eindigen, via het
Noorderstation, in de kop van de Korrewegwijk.

Wladimir de Vries, Wisent, 1975, Noorderplantsoen, Groningen
(foto: Wutsje)
André Tervoort werkt bij de gemeente Groningen, onder
meer als beheerder Openbare Kunst en als technisch adviseur bij het Centrum Beeldende Kunst in Groningen.
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stadswandeling

Nog meer gevelstenen
zondag 19 april
14.00 - 16.00 uur
€ 12,50
begeleider Edward Houting BNO
vertrekpunt Der A kerk, Akerkhof
2, Groningen (bij de toren)
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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In het najaar van 2014 wandelde Edward Houting
met een groep langs gevelstenen in het centrum van
Groningen. Deze wandeling is daarop een vervolg,
maar kan ook gelopen worden zonder aan de eerste
te hebben deelgenomen.
Gevelstenen zijn al honderden
jaren een begrip in voornamelijk
stedelijke gebieden. Zij dienden
om reizigers hun plaats van
bestemming te laten vinden of
algemene informatie te geven
over diensten, gebouwen en personen. Reeds in de oudheid bij
de Grieken en Romeinen komen
aanduidingen voor zowel losstaand als op gevels. Zij hebben
betrekking op beroepen, verkiezingen of op iets dat te huur
is. Dit gebruik is waarschijnlijk
overgenomen door de bewoners
van de lage landen. In Groningen

zijn nog een behoorlijk aantal gevelstenen, gevelbeelden en teksten overgebleven daterend van ongeveer
1550 tot en met de huidige tijd.
De vorige keer zijn we voornamelijk in het centrum
van Groningen gebleven; deze keer wandelen we
door het noordelijk deel van de binnenstad en de
Hortusbuurt. Niet alleen gevelstenen komen aan de
orde, maar ook een tegeltableau van Anno Smith,
bijzondere muurtegels, stichtingssteentjes en herinneringsstenen. We proberen tevens weer bij een
gasthuis binnen te komen om twee stenen te zien,
die voor de normale voorbijganger verborgen blijven. Deze tocht
zal ongeveer anderhalf tot twee
uur duren.
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).
Anno Smith, Kaasdragers, tegeltableau,
Westerkade 14A, Groningen
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excursie

Emile Bernard - Paul Klee
zondag 22 maart
vertrek Groningen Hoofdstation
7.30 uur
Postillion Hotel Haren 7.45 uur
thuiskomst 19.00 uur
€ 75,00 (inclusief vervoer touring
car, entrees, rondleiding/
audiotour)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl

Kunst in Zicht neemt u op één dag mee naar twee
bijzondere tentoonstellingen in Duitsland, met
werk van grote meesters uit het modernisme:
Emile Bernard (Kunsthalle Bremen) en Paul Klee
(Kunsthalle Emden).
De Kunsthalle Bremen presenteert met Emile
Bernard – Am Puls der Moderne een groot overzicht van het werk van de Franse kunstenaar Emile
Bernard (1868-1941). Getoond worden prachtige
werken uit Musée d’Orsay en Musée de l’Orangerie
in Parijs, uit internationale collecties en uit het bezit
van de erven Bernard. Bijzondere werken van Paul
Gauguin, Vincent van Gogh en Henri de ToulouseLautrec maken vergelijkingen mogelijk met beroemde tijdgenoten, met wie Bernard nauwe contacten
onderhield en in wier schaduw hij tijdens zijn leven
stond. Met Toulouse-Lautrec studeerde hij in Parijs,
met Gauguin ontwikkelde hij in 1888 in Bretagne de
symbolistische schilderkunst, Cézanne inspireerde
hem in Aix-en-Provence, en voor zijn vriend Van
Gogh zette hij zich steeds in, ook na diens dood.

21

Emile Bernard,De oogst, 1888 © Musée d’Orsay) / Jean-Gilles
Berizzi

Bernards artistieke ontwikkeling is in de tentoonstelling goed te volgen: van de eerste oefeningen van de
zeer jonge kunstenaar, via de spectaculaire vernieuwingen in Pont-Aven, tot het nauwelijks bekende
latere werk.
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Paul Klee (1879-1940) behoort tot de invloedrijkste
kunstenaars van de twintigste eeuw. De Kunsthalle
Emden biedt aan de hand van tachtig werken een
overzicht van zijn leven en werk. De schilderijen,
tekeningen en aquarellen geven een uniek inzicht in
de werkwijze van deze zeer veelzijdige kunstenaar
en bieden een compleet beeld van Klee’s onuitputtelijke creativiteit. Te beginnen bij zijn vroege tekeningen vlak na de eeuwwisseling en de aquarellen
die hij tijdens zijn reis naar Tunis in 1914 maakte.
Vanaf 1919 begon Klee met olieverf te schilderen en
ging hij zijn composities zorgvuldig opbouwen. Uit
de tijd dat hij als docent aan het Bauhaus in Weimar
en Dessau was verbonden dateren geometrischconstructivistische werken. Klee’s late tekeningen en
schilderijen kenmerken zich door een hermetische,
cryptische beeldtaal. Heel gevoelig, maar met een
scherpe blik verwerkte de kunstenaar de gebeurtenissen uit zijn tijd. Tegelijkertijd schiep hij een
artistiek universum, waarin luchtigheid en ernst, spel
en berekening, tragikomedie en ironie hand in hand
gaan.

Paul Klee, Kameel in ritmisch bomenlandschap, 1920,
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf
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excursie

Schotland
dinsdag 12 mei tot en met
zondag 17 mei
vertrek Groningen Hoofdstation
13.00 uur
Postillion Hotel Haren 13.15 uur
thuiskomst circa 21.00 uur
€ 705,00 (inclusief vervoer touringcar, 2 overnachtingen aan
boord met ontbijt en diner, 3
hotelovernachtingen met ontbijt
en diner, entrees, rondleidingen;
exclusief verplichte annuleringsverzekering en bagageverzekering)
toeslag eenpersoonshut/kamer
€ 190,00
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
Inschrijving mogelijk tot uiterlijk
1 april 2015

Na twee geslaagde excursies naar Engeland in 2012
en 2013 steekt Kunst in Zicht in 2015 opnieuw de
Noordzee over. Dit keer gaan we naar Schotland,
waar we culturele bezienswaardigheden in Edinburgh
en Glasgow en de Borders bezoeken.
The Lady of the North
In de buurt van het plaatsje Cramlington ligt in de
heuvels van Northumberland een reusachtige naakte
vrouw. Het is een groot land art-project, dat in 2012
werd voltooid. The Lady of the North is 34 meter hoog
en 400 meter lang en ligt in een parklandschap van
19 hectare. Men zegt dat het de grootste land artsculptuur van een vrouwelijke figuur ter wereld is.
Het is een project van de Amerikaans-Schotse landschapsarchitect Charles Jencks en maakt onderdeel
uit van een ontwikkelingsplan voor een voormalig
mijnbouwgebied.
Paxton House
Een van de mooiste 18de-eeuwse landhuizen in
Palladiaanse stijl in Groot-Brittannië is Paxton House.

John Adam, Paxton House, 1758-1763

Het ligt in de Borders ten zuidoosten van Edinburgh
en kijkt uit over de Tweed. Het buitenhuis werd ontworpen door John Adam voor Patrick Home of Billie.
Patrick was een rijke en reislustige jongeman die zijn
opleiding in Duitsland had genoten en aan het Hof
van Frederik de Grote was geweest. Eenmaal terug
in de Schotse Borders liet hij in 1758 Paxton House
bouwen. Al vrij snel na de voltooiing in 1763 verkocht
Patrick het aan zijn neef Ninian Home.
Paxton House bezit één van de mooiste meubelcollecties van Chippendale en van William Trotter.
Verder vind je in het hele huis antiek, boeken, schilderijen en kostuums die herinneren aan de Grand Tour
die de oorspronkelijke bewoner van het huis maakte.

23

Edinburgh
In Edinburgh, de hoofdstad van Schotland, wandelen
we met een plaatselijke gids langs de hoogtepunten.
De Royal Mile is de trots van het oude gedeelte van
de stad. Deze straat loopt dwars door Edinburgh en
verbindt Edinburgh Castle met Holyrood Palace.
De straat is in totaal een mijl lang, vandaar zijn naam.
Onderweg passeren we onder meer een 19de-eeuwse Camera Obscura. De koninklijke mijl werd in
1724 door Daniel Defoe beschreven als: ‘Niet alleen
de grootste, langste en mooiste straat van GrootBrittannië, maar van de hele wereld’.
Charles Rennie Mackintosh, House for an Art Lover, 1901/1996
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National Gallery of Scotland
De National Gallery of Scotland, gelegen op het plein
the Mound, vlakbij Princes Street, werd door William
Playfair ontworpen. Hij maakte er een prachtige
Griekse tempel van met bijhorende zuilen. Het
gebouw werd in 1859 geopend voor het publiek. De
collectie Europese schilderijen en kunstwerken is erg
groot en beslaat zowel de renaissance als de postimpressionisten. Er hangen werken van beroemde
artiesten als Monet, Van Gogh, Rembrandt, El Greco,
Degas en Titiaan. De tuin bij het museum is ontworpen door Charles Jencks.
Glasgow School of Art
De Glasgow School of Art is het meesterwerk

van de bekende Schotse architect Charles Rennie
Mackintosh (1868-1928). Omwille van budgettaire
redenen kwam het gebouw in twee gedeelten tot
stand: het eerste deel werd gebouwd tussen 1896
en 1899, het tweede deel tussen 1907 en 1909. De
interieurs zijn opmerkelijk goed bewaard en bovendien nog steeds in gebruik door de studenten van de
kunstacademie.
House for an Art Lover
In 1901 ontwierpen Mackintosh en zijn vrouw,
Margaret MacDonald, een huis voor een wedstrijd
van een Duits designtijdschrift. Mackintosh en zijn
vrouw werden echter gediskwalificeerd omdat hun

ontwerp niet tijdig werd ingeleverd. In de late jaren
1980 vatte Graham Roxburgh het lumineuze idee op
om het ontwerp van Mackintosh uit 1901 te realiseren. De bouw startte in 1989 en in 1996 werd het
House for an Art Lover voor het publiek geopend.
Het resultaat is verbluffend.
Hunterian Art Gallery: The Mackintosh House
en Whistler-collectie
In de Hunterian Art Gallery is het voormalige woonhuis van Charles en Margaret Rennie Mackintosh
nauwkeurig gereconstrueerd. Het echtpaar woonde
aan de Southpark Avenue in Glasgow van 1906 tot
1914 en richtte hun eigen huis ook in met de destijds
– en nu nog steeds – zeer opmerkelijke
strakke, lichte meubels en stoffering. In
de jaren zestig werd het huis afgebroken,
maar het hele interieur is bewaard gebleven.
Daarnaast bezit de Hunterian Art Gallery
één van de grootste verzamelingen van
het werk van de Amerikaanse kunstenaar
James McNeill Whistler (1834-1903: tachtig olieverfschilderijen en enkele honderden aquarellen en tekeningen.

Charles Jencks, Cells of Life, Jupiter Artland

Jupiter Artland
In de beeldentuin Jupiter Artland, zo’n

15 kilometer van Edinburgh, staan droomachtige
beelden van onder meer Antony Gormley en Anish
Kapoor, die gemaakt zijn voor de omgeving. Ook laat
Nathan Coley ons in In Memory filosoferen bij een
familiebegraafplaats en Cornelia Parker maakte een
stalen constructie van een vuurwapen. Ook zullen
we hier weer een project van Charles Jencks tegenkomen, namelijk de Cells of Life. Bezoekers krijgen
een kaart, maar er is geen speciale route, zodat
iedereen de tuin op eigen manier kan ontdekken.
Merz Barn Wall
De Merz Barn Wall is een deel van een schuur die
de Duitse kunstenaar Kurt Schwitters in 1947-‘48
maakte in het Lake District. Hij bevindt zich nu in de
Hatton Gallery in Newcastle. De muur is eigenlijk
een collage waarin gevonden voorwerpen verwerkt
zijn. Schwitters bedekte deze objecten met een
ruwe laag pleisterwerk, waardoor de driedimensionale collage een abstract karakter heeft gekregen.
Gevraagd naar wat het betekende, antwoordde
Schwitters ‘het is alleen maar vorm en kleur’.
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excursie

MORE in Gorssel /
De tuin van Paleis Het Loo
vrijdag 12 juni
vertrek Groningen Hoofdstation
8.30 uur
Postillion Hotel Haren 8.45 uur
thuiskomst 19.30 uur
€ 75,00 (inclusief vervoer touringcar, entrees, rondleiding/
audiotour)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
26

In deze excursie reist Kunst in Zicht naar het midden
van het land. In Gorssel bezoeken we een museum
dat nog maar net is geopend en in Apeldoorn wandelen we door de tuinen van Paleis Het Loo.
Het Museum voor Modern Realisme (MORE) is
een initiatief van miljardair en kunstliefhebber Hans
Melchers. Hij zette het museum, dat eind mei 2015
in Gorssel zijn deuren opent, op om de circa duizend
werken die hij in 2009 kocht uit de voormalige collectie van Dick Scheringa onder te brengen. Deze
verzameling was op de markt gekomen na het faillisement van de DSB bank en Melchers wilde dit
culturele erfgoed behouden voor Nederland. De
collectie bevat (magisch-)realistische kunst van onder
anderen Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes,
Wim Schuhmacher en Dick Ket, en werken van
Nederlandse realistische tijdgenoten zoals Jan
Mankes, Charley Toorop, Edgar Fernhout, Jan van
Tongeren, Johan Mekkink, Johan Ponsioen, Sal Meijer,

Museum voor Modern Realisme, Gorssel

Ferdinand Erfmann, Paul Huf en Fong Leng.
Melchers kocht het oude gemeentehuis van Gorssel
en liet dat uitbreiden door architect Hans van
Heeswijk. Deze vindt dat het gebouw moet communiceren met zijn omgeving: ‘Een museum moet geen
gesloten gebouw worden, mensen moeten van binnen altijd wel ergens uitzicht op de omgeving hebben
en van buiten moeten zij kunnen zien dat er binnen
wat gebeurt.’ Voor de parkachtige omgeving van het
museum is Michaël van Gessel verantwoordelijk.

Na de middag brengen we een bezoek aan de
paleistuinen van Het Loo. Daar zal tegen die tijd het
zomerseizoen beginnen met het uitrijden van de laatste sinaasappelboom op de historische kuipenwagen.
Onder leiding van onze eigen gids Edward Houting
wandelen we door de tuinen van Paleis Het Loo,
die vergeleken met die van Versailles bescheiden in
omvang zijn. De fonteinen echter, die steeds vers
water spoten dankzij hooggelegen grondwater, overtroffen de Franse! De Koningssprong met zijn dertien

meter was in zijn tijd de hoogst spuitende fontein
van Europa. De tuinbeelden, goden en godinnen uit
de Griekse mythologie, hebben als thema de groei
en bloei van de tuinen en benadrukken de prestatie
om van een oorspronkelijk dorre heidevlakte een
prachtige tuin te maken. Centraal staat Venus, de
godin van de liefde.
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Kuipenwagen in de tuin van Paleis Het Loo

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 vier manieren geschieden:
• online door het inschrijfformulier
op www.kunstinzichtgroningen.nl in
te vullen en te versturen.
• schriftelijk door het inschrijfformulier in het programmaboekje in te
vullen en te versturen naar Stichting
Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701BD
Groningen.
• contante betaling bij Boekhandel

van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen (alleen voor lezingen en
wandelingen).
• contante betaling aan de zaal (alleen
voor lezingen en wandelingen).
Inschrijvingen worden behandeld in
volgorde van binnenkomst. Nagegaan
wordt of u donateur bent van de
Stichting en of de activiteit niet is volgeboekt. Als u donateur bent, krijgt
u korting op lezingen, cursussen en
wandelingen. Ook voor excursies
wordt aan de donateurs een korting
verleend. U ontvangt als bevestiging
van uw inschrijving een gespecificeerde rekening. Deze wordt per
mail gestuurd of, als er geen mailadres
bekend is, per post verzonden. Bij
een reeks lezingen is het mogelijk
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 program-

maonderdeel. Het reeds betaalde
geld wordt terugbetaald 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 meer informatie
kunt u bellen met 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

Vol
tarief

Gereduc.
tarief

A15101 Figuratie: terug van nooit weggeweest

€ 12,50

€ 11,00

A15102 Gerrit Benner (1897-1981)

€ 12,50

€ 11,00

A15103 Leo Polak (1880-1941)

€ 12,50

€ 11,00

A15104 Workshop in het Grafisch Centrum

€ 15,00

€ 12,50

A15105 Carthago

€ 12,50

€ 11,00

voorletters:

A15106 Nederlandse architectuur na 1985

€ 15,00

€ 12,50

tussenvoegsel:

A15107 Waanzin in de kunst

€ 12,50

€ 11,00

straat:

A15108 Werkman en De Ploeg

€ 25,00

€ 22,00

postcode plaats:

A15109 Werkman en de Chassidische Legenden

€ 12,50

€ 11,00

telefoon:

A15110 Het geheim van Dresden

€ 12,50

€ 11,00

A15111 Charles Rennie Mackintosh en Charles Jencks

€ 12,50

€ 11,00

A15112 Het Engelse Kamp 1914-1918

€ 12,50

€ 11,00

A15113 Kunst in de loopgraven

€ 12,50

€ 11,00

Kruis aan wat van toepassing is:
❏ Ik ben donateur van Stichting Kunst in Zicht.

A15114 Kunst in en rond het Noorderplantsoen

€ 12,50

€ 11,00

A15115 Nog meer gevelstenen

€ 12,50

€ 11,00

Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij u
een factuur, die tevens uw inschrijfbewijs voor onze
activiteiten is.

A15116 Emile Bernard - Paul Klee

€ 75,00

€ 70,00

A15117 Schotland

€ 705,00

€ 680,00

A15118 Museum voor Modern Realisme - Paleis Het Loo

€ 75,00

€ 70,00

Datum				

A15119 Toeslag eenpersoonskamer

€ 190,00

€ 190,00

Let op: per persoon een inschrijfformulier
invullen en versturen!
titel/aanhef:
achternaam:

e-mail adres:
bankrekening (IBAN):

Handtekening

Nr.

Titel activiteit

!

* Voor donateurs wordt een korting op lezingen, wandelingen, fietstochten, cursussen en excursies toegepast.

Kruis
aan

29

Verantwoorde overdracht van vermogen
U heeft uw vermogen zorgvuldig opgebouwd. Of
het nu gaat om familiekapitaal, door uzelf vergaard
vermogen of een mooi schilderij. Het is uw bezit waar
u de verantwoordelijkheid en zorg voor heeft. Een
goede estate-planning is gezien de steeds wijzigende
regelgeving geen overbodige luxe. Daarmee legt u, als
aanvulling op uw financiële planning, uw wensen ten
aanzien van uw nalatenschap vast. Notaris mr Heribert
Delicaat is estate-planner en zoekt samen met u naar
de best passende fiscale constructie van schenking en
vererving, nu en in de toekomst. Desgewenst komt
hij voor een oriënterend gesprek bij u thuis. Maakt u
daarvoor een afspraak?

Mr H.E. Delicaat, notaris/estate-planner, Brink 21, 9461 AR Gieten
0592-261217 kantoor@notariaataaenhunze.nl www.notariaataaenhunze.nl

x

xx donateur...
Word nu

Ja,
ik word donateur

titel/aanhef:

Kunst in Zicht

achternaam:

Postbus 1181

voorletters:
tussenvoegsel:

9701 BD Groningen

straat:

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.

postcode:
plaats:
telefoon:
e-mail adres:
bankrekening (IBAN):

31

!

Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzichtgroningen.nl

