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Jheronimus Bosch, Visioenen van het Hiernamaals, ca. 1505-15, Venezia, Museo di Palazzo Grimani

Schoonheid
en troost
xx

W

at is de taak van beeldende kunst in moeilijke tijden?
Geëngageerd zijn, of juist niet en voor de toeschouwers
troost en loutering bieden? Een vraag waar niet eenvoudig
een antwoord op te geven is.
Niet alleen de economische crisis beïnvloedt ons dagelijkse leven, maar
ook de angst voor oorlog en terroristische aanslagen. Het verlangen
naar een veilige en vredige wereld blijft steeds onvervuld. Duizenden
mensen slaan op de vlucht, velen proberen in rubberbootjes of lopend
met hun schamele bezittingen de welvarende landen te bereiken.
Hartverscheurende taferelen van verdronken kleuters, rouwende en
radeloze ouders zien we dagelijks in kranten en op televisie.
De 56ste Biënnale in Venetië – All the World Futures onder de leiding
van Okwui Enwezor – was een politiek geëngageerde manifestatie.
De uitgekozen kunstenaars schuwden niet om zware politieke thema’s
en economische en maatschappelijke problemen aan te roeren.
Zo lazen bezoekers die de spaarzaam verlichte zaal van de Arsenale
binnenstapten de woorden EAT DEATH in een neon kunstwerk van
Bruce Nauman. Op de vloer lag een installatie van Adel Abdessemed
die de beschouwer ondanks de poëtische titel Nymphéas rillingen
bezorgde: er stonden tientallen bundels zwaarden en sabels als boeketten gegroepeerd. In de volgende zalen werd de bezoeker wederom
bij de lurven gepakt, met zwarte cirkelzagen, ijzeren martelwerktui-

gen… Je kon niet zomaar van kunst genieten, je werd steeds opnieuw
met de neus op de gruwelijke actualiteit gedrukt.
Kun je, of mag je in deze tijden nog onbezorgd van kunst genieten? In
het najaar werden de deelnemers van de Kunst in Zicht-excursie naar
Mons op de proef gesteld. We begonnen zorgeloos met een bezoek
aan het Hedge House in Wijlre, waar verzamelaar Jo Eyck zijn passie
voor kunst met ons deelde tijdens een spontane rondleiding door zijn
privé-vertrekken. De dag daarop dompelden we ons in Wallonië onder
in nog meer kunst. ‘s Avonds laat, voldaan na een dag vol kunst, zagen
we echter op onze hotelkamers de eerste verbijsterende berichten
over de aanslagen in Parijs. Onbekommerd naar kunst kijken was er
opeens niet meer bij. Toch gingen we door en klampten ons vast aan
dat prachtige vermogen van kunst om angstige gedachten te verdrijven.
Met onze bescheiden middelen willen wij u weer een zo gevarieerd
mogelijke blik op kunst bieden en ervoor zorgen dat u – al is het maar
even – de buitenwereld vergeet. Stap ook dit voorjaar met ons in de
fascinerende wereld van de kunst, op zoek naar schoonheid en troost.
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2016
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A16101 lezing
xx

Barbara Hepworth (1903-1975)
Sculpture for a Modern World
woensdag 17 februari 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
6

V

ijftig jaar na Barbara Hepworth’ laatste grote
tentoonstelling in Nederland presenteert het
Kröller-Müller Museum nu weer een overzicht
van haar werk (tot 17 april 2016). Kunst in Zicht
vestigt met een lezing de aandacht op deze Grande
dame van de Britse beeldhouwkunst.
Barbara Hepworth (1903-1975) is één van de meest
succesvolle beeldhouwers van de twintigste eeuw.
Haar beelden maken deel uit van de grote sculptuurcollecties in de wereld. In de jaren twintig doet
Barbara Hepworth haar intrede in de kunstwereld.
Ze maakt dan gestileerde figuren van mensen en
dieren, gehakt uit marmer en lokale Engelse steensoorten. Vanaf 1933 ontstaan de voor haar karakteristieke organische vormen, waarin ze de gesloten
vorm letterlijk openbreekt. In 1939 verhuist Barbara
Hepworth naar St Ives in Cornwall. Het landschap is
dan een belangrijke inspiratiebron voor haar werk.

In de lezing volgen we Hepworth’ loopbaan van de
stenen sculpturen uit haar jonge jaren tot haar latere,
beroemde bronzen beelden. We plaatsen haar in de
context van haar tijd.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste eeuw.
Zij is verbonden aan Museum de Fundatie in Zwolle/Wijhe
en aan Museum MORE in Gorssel.

Barbara Hepworth, Dual Form, 1965,
Kröller-Müller Museum
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A16102

lezing

Goed Gekozen
De Collectie Van Toledo in Museum Belvédère
woensdag 24 februari 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker dr. Han Steenbruggen
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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I

n Museum Belvédère te Oranjewoud is tot 6
maart de tentoonstelling Goed Gekozen te zien,
met kunstwerken uit de collectie van het echtpaar
Pleun en Mieke van Toledo. Zij omvat meer dan 100
jaar moderne kunst uit de periode 1900-2015. Bij
de zorgvuldig samengestelde selectie worden tevens
verhalen achter de schilderijen onthuld. Die informatie bestaat niet alleen uit gegevens over de werken
zelf, maar omvat ook anekdotes en herinneringen
over bijvoorbeeld de wijze van verwerven. De collectie Van Toledo behoort niet tot de grootste van
ons land, vormt geen afspiegeling van de geschiedenis van de Nederlandse moderne kunst, maar onderscheidt zich in de hoge kwaliteit van de gekozen
werken.
Vijf aandachtsgebieden markeren in chronologische
volgorde de ontwikkeling van de verzameling: van
het Hollands expressionisme (o.a. Leo Gestel, Else

Berg, Charley Toorop), het Groninger expressionisme (o.a. Jan Wiegers, Jan Altink, Hendrik Werkman),
de lyrisch abstracte schilderkunst (o.a. Bram van
Velde, Geer van Velde, Willem Hussem), en de
generatie rond Zero (o.a. Jan Schoonhoven, Walter
Leblanc, Bernard Aubertin), tot de eigentijdse kunst
(o.a. Auke de Vries, Koen Vermeule, Emo Verkerk).
Bij de tentoonstelling is een boek verschenen met
hoogtepunten uit de collectie.
Han Steenbruggen is directeur van Museum Belvédère in
Oranjewoud.

Else Berg, Landschap met bomen, 1913
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A16103

lezing

Lezen, schrijven en versieren van
middeleeuwse boeken
De betekenis van Groninger kloosters voor schrift- en boekwezen
woensdag 9 maart 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker dr. Remi van Schaïk
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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V

an ruim negentig handschriften, merendeels
buiten Groningen bewaard en verstrooid
geraakt over zo ongeveer de halve wereld,
is inmiddels wel komen vast te staan dat er een link
is met wat nu de provincie Groningen is. Zo speelden de Benedictijner kloosters Selwerd, Thesinge
en Feldwerd in de late 15de en vroege 16de eeuw
een belangrijke rol in de productie van gedecoreerde handschriften. Niettemin zijn er ook handschriften uit het Cisterciënzerklooster Aduard, het
Cisterciënzerinnenklooster Essen en het Johannieter
klooster Warffum bekend, ook al gaat het hier maar
om een enkel exemplaar. Voor het Dominicaner
klooster van Winsum, het Augustijner klooster van
Appingedam en het Premonstratenzer klooster
Wittewierum is de toeschrijving van handschriften
niet zeker. Van dat laatste klooster weten we dat

het al in de eerste helft van de 13de eeuw over
een grote boekenverzameling de beschikking kreeg
doordat er ijverig handschriften van elders werden
gekopieerd. Wat weten we daar nu allemaal precies
van, hoe herkennen we Gronings en hoe kunnen we
handschriften aan een Groninger klooster linken.
En was er in de regio heel de middeleeuwen door
wel voldoende expertise beschikbaar of moest er
ook een beroep op ateliers elders gedaan worden?
Boekdecoratie (grote versierde initialen en randversiering) blijkt daartoe de sleutel te vormen.
Dr Remi van Schaïk studeerde Geschiedenis aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen en de Universiteit Gent
en was laatstelijk docent Middeleeuwse Geschiedenis en
Handschriftenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zijn onderzoeksveld beslaat de sociaal-economische en
socio-religieuze geschiedenis, in het bijzonder van de noordelijke en oostelijke Nederlanden in de Middeleeuwen en
Vroegmoderne Tijd.

Bladzijde uit het Getijdenboek uit het Benedictijnerklooster te
Selwerd, 1470-1490
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A16104

lezing

Jheronimus Bosch - den duvelmakere
donderdag 24 maart 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Loes Rotshuizen
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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I

n 2016 is het 500 jaar geleden, dat Jheronimus
Bosch (circa 1450-1516) overleed. Dat feit is
aanleiding voor zowel Museum Boijmans als het
Noordbrabants Museum in ‘s Hertogenbosch om
een grote tentoonstelling te organiseren rond zijn
werk.

Loes Rotshuizen studeerde kunstgeschiedenis in
Amsterdam (VU) en Parijs (Sorbonne). Zij doceerde kunsten cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding Beeldende
Kunst en Vormgeving aan Noordelijke Hogeschool in
Leeuwarden. Daarnaast was en is zij nog steeds actief als
docent in het HOVO in Noord Nederland, met als standplaats Leeuwarden.

Jeroen Bosch, zoals hij ook wel wordt genoemd, realiseerde in ‘s Hertogenbosch een markant oeuvre,
dat ook vandaag nog de bewondering en verbazing
van velen wekt. Met name de tentoonstelling in Den
Bosch biedt de kijker een unieke kans om werken
van Jeroen Bosch naast en bij elkaar te zien. Recent
onderzoek in het kader van de tentoonstelling zal
een nieuw licht werpen op inhoud en betekenis van
deze raadselachtige schilder.
In de lezing gaan we in op de context van het werk
van Jeroen Bosch en bespreken we enkele werken,
met de nadruk op die werken die op de tentoonstellingen te zien zijn.

Jheronimus Bosch, Johannes op Patmos, circa 1490-‘95, Berlijn
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A16105

lezing

Frank Gehry en het deconstructivisme
woensdag 23 maart 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker Bernard Hulsman
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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I

n het Pinksterweekend brengt Kunst in Zicht
een bezoek aan Parijs. Daar zullen we onder
meer Fondation Louis Vuitton bezichtigen. Het
in november 2014 geopende museum is ontworpen
door de Canadees-Amerikaanse architect Frank
Gehry (1929). Het onstuimige gebouw is een typisch
voorbeeld van het deconstructivisme. Bernard
Hulsman, journalist van NRC Handelsblad, zal ons
deze avond meenemen langs voorbeelden van wat
hij ‘dronkemansbouwkunst’ heeft genoemd.

De term deconstructivisme werd in de jaren ‘60
geïntroduceerd door de filosoof Jacques Derrida. In
de architectuur werd het een verzamelnaam voor
een chaotisch ogende gebouwen waarvan de afzonderlijke delen een onsamenhangend geheel lijken
te vormen. De verwarring en onzekerheid in de
maatschappij weerspiegelde zich zo ook in de bouwkunst. Gehry was één van de eersten die eind jaren
‘70 schots en scheve gebouwen van golfplaat, roestig
metaal en luxe houtsoorten begon te ontwerpen.

In Nederland zien we het deconstructivisme terug
in de projecten van onder meer Mecanoo, Rudy
Uytenhaak, Meyer en Van Schooten en Karelse
van der Meer. De Kunsthal in Rotterdam van Rem
Koolhaas is met zijn golfplaat, metaal, travertijn, glas
en beton ook een goed voorbeeld. En niet te vergeten het Groninger Museum met het paviljoen van
Coop Himmelblau! Terwijl veel Groningers inmiddels
geen prettige associaties zullen hebben bij deze architectuur met al zijn ontwrichting is het deconstructivisme goed vertegenwoordigd in onze provincie.
Toonaangevende architecten(bureaus) hebben er hun
sporen nagelaten: niet alleen Coop Himmelb(l)au en
Rem Koolhaas, maar ook Peter Eisenman, Bernard
Tschumi, Daniel Libeskind en Zaha Hadid.
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.

Zaha Hadid, Videopaviljoen, 1990, Appingedam (l)
Bernard Tschumi, Videopaviljoen, 1990, Hereplein, Groningen
© 2011 Ossip van Duivenbode
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A16106

lezing

25 jaar Stadsmarkeringen
donderdag 31 maart 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker André Tervoort
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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D

e stadsmarkeringen van Groningen zijn
inmiddels niet meer weg te denken uit
de recente historie van de stad. In 2015
was het 25 jaar geleden dat ze geplaatst werden
in het kader van het 950-jarig bestaan van de stad
Groningen. Vanwege hun niet te missen omvang en
plaats heeft iedereen ze wel meerdere keren gezien.
Bovendien prikkelen ze de fantasie van de toeschouwer en roepen ze veel vragen op.

André Tervoort werkt bij de gemeente Groningen, onder
meer als beheerder Openbare Kunst en als technisch adviseur bij het Centrum Beeldende Kunst in Groningen.

Door wie zijn de kunstwerken bedacht en wat stellen ze eigenlijk voor? En waarom staan ze de plek
waar ze staan: soms zijn ze alleen van een afstand
te zien en op andere plaatsen kun je ze zo maar
aanraken. Op deze en andere vragen zal bij deze
lezing worden ingegaan. In vogelvlucht wordt de
(ontstaans)geschiedenis van de stadsmarkeringen
uitgelegd, omlijst met wetenswaardigheden en bijzondere details.
Thom Puckey, Stadsmarkering aan de Friesestraatweg,
Groningen, 1990
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A16107

lezing

Adel in Groninger kerken
woensdag 13 april 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Saskia van Lier
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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S

ommige Groninger kerken ademen adel.
Hoewel er feitelijk geen sprake was van adel
in deze provincie, gedroegen enkele families
zich als ware baronnen op hun land én in ‘hun’ kerk.
Vanwege hun grote landbezit hadden de families veel
rechten, soms alleenrechten, in de plaatselijke kerk.
Orgels, herenbanken, preekstoelen, rouwborden
en -monumenten werden door hen betaald en vaak
voorzien van het familiewapen.
In nagenoeg alle oude kerken manifesteert de
Groninger adel zich, maar in sommige kerken meer
dan in andere. Wat dacht borgheer Alberda toen
hij een eigen poort naar zijn eigen herenbank liet
maken? Hij wilde kennelijk niet met het gewone
volk de kerk betreden. En de borgheer in Uithuizen
maakte dat hij op de dominee neer kon kijken, vanaf
zijn loge annex herenbank.
De kerkinrichting lijkt in deze gevallen een verlengstuk te zijn van de eigen borg, waar ook met veel

pracht en praal aan bezoekers getoond werd hoe rijk
het familieverleden en hoe groot de macht was. De
dominee zal het er soms moeilijk mee gehad hebben: een mooie kansel geeft de schoonheid van Gods
Woord weer, maar moet er een adellijk wapen op?
In deze lezing neemt Saskia van Lier u mee naar de
‘adellijke’ kerkinterieurs in Groningen.
Saskia van Lier studeerde klassieke talen en godsdienstwetenschappen aan de RUG. Ze is gespecialiseerd in kerkinrichting en houdt zich bezig met Groninger kerken.

Interieur van de kerk in Midwolda
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A16108

lezing

Maya’s – Heersers van het regenwoud
donderdag 14 april 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker Trudy de Lange MA
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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M

et de tentoonstelling Maya’s - Heersers van
het regenwoud neemt het Drents Museum
in Assen ons mee op een intrigerende ontdekkingstocht door de hoogstaande beschaving van
de Maya-cultuur die zijn bloeitijd beleefde in de periode van 200 tot 900 na Christus. Deze lezing is een
voorbereiding op uw bezoek aan de tentoonstelling
die te zien is van 28 februari t/m 4 september 2016.
De beschaving van de Maya’s is nog steeds met vele
mysteries omgeven en de vraag hoe deze hoog ontwikkelde cultuur in grote steden in het onherbergzame regenwoud van Midden-Amerika kon overleven
is de leidraad van deze tentoonstelling. Door de vele
nog niet eerder in Europa getoonde schatten krijgen
we inzicht in de vele aspecten van hun beschaving:
de machtige Maya koningen met hun pracht en praal,
maar ook de boeren zonder wie de grote monumentale steden nooit tot ontwikkeling zouden zijn
gekomen.

Het leven aan het hof van de koning, de kalenders
en uitgebreide kennis van het heelal, de prachtige
beeldhouwwerken met historische verhalen en de
geheimzinnige godenwereld blijken verbonden met
de natuurlijke cyclus – zaaien, groeien, oogsten en
wedergeboorte – van het belangrijkste voedsel van
de Maya’s, te weten maïs.
Trudy de Lange is kunsthistorica en geeft lezingen/presentaties voor diverse instellingen.

Krijger met een jaguarmasker, 250 - 600 na Christus
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A16109

lezing

Le Corbusier (1887-1965)
woensdag 20 april 2016
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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I

n het Pinksterweekend bezoekt Kunst in Zicht
in Parijs en omgeving een aantal villa’s die zijn
ontworpen door Le Corbusier (zie ook p. 36).
Daarom willen we in deze lezing bij zijn architectonische en stedenbouwkundige oeuvre en de betekenis
ervan voor de architectuur van de twintigste eeuw
stilstaan.
Een huis is een ‘machine om in te wonen’, zo luidt
een beroemde uitspraak van Le Corbusier. De als
Charles-Edouard Jeanneret geboren Zwitsers-Franse
architect behoort tot de invloedrijkste architecten
en stedenbouwkundigen van de 20ste eeuw. Hij
stond in zijn ontwerpen voor een radicale breuk met
bouwmethoden uit het verleden en koos voor strakke vormen, moderne materialen en nieuwe technieken. Dit leidde tot doosvormige gebouwen met
platte daken en de toepassing van gewapend beton,
staal en glas, in plaats van traditionele gebouwen in
ambachtelijk metselwerk. Zijn uitgangspunten voor
deze nieuwe architectuur legde hij vast in vijf punten:

een gebouw moest op kolommen staan en voorzien
zijn van een daktuin, een vrije plattegrond met nietdragende muren, lange horizontale ramen en een
vrije gevelindeling. Uitgaande van deze principes
ontwierp hij zowel standaardconstructies voor de
massawoningbouw als luxe villa’s, zoals Villa Savoye
bij Parijs (1929-‘31).
In 1928 was hij was betrokken bij de oprichting
van het internationale architectuurcongres CIAM.
Als stedenbouwkundige keerde hij zich tegen ‘de
waan van de eengezinswoning’ en ontwikkelde zijn
Unité d’Habitation, complete woongemeenschappen ondergebracht in een gigantisch flatgebouw. Hij
ontwikkelde ideeën voor de functionele stad, een
stad waarin de functies wonen, werken, verkeer en
recreatie strikt gescheiden werden. De Bijlmermeer
behoort tot de meest consequente, en meest
beruchte uitwerkingen van deze denkbeelden. Tot
zijn latere ontwerpen behoort de sculpturale bedevaartskerk in Ronchamp (1950-’55). Deze kerk met
zijn expressionistische betonvormen betekende een
stijlverandering in zijn architectuur, de hoekige functionalistische vormen maakten plaats voor plastische
welvingen.
Jikke van der Spek werkt als zelfstandig kunsthistorica
voor verschillende instellingen.
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Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1929-1931
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A16110

xx
cursus

Wonen in de Amsterdamse School
donderdag 10, 17 en 24 maart
2016
10.00 - 12.00 uur
€ 37,50 / € 12,50 per keer
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Mennozaal (achter de
Doopsgezinde kerk), Oude
Boteringestraat 33, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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V

eel mensen hebben nog wel ergens in huis een
stoel, tafel of kastje staan dat is vormgegeven
in de stijl van de Amsterdamse School. Deze
expressieve stroming in de architectuur (1910-1930)
ontstond in Amsterdam en verspreidde zich door
heel Nederland. Wat rijkdom aan vormen betreft
is zij uniek in Nederland. De Amsterdamse School
komen we niet alleen tegen in de architectuur maar
ook in ontwerpen voor meubelen en andere interieuronderdelen zoals lampen, klokken, haarden
en textiel. In het Stedelijk Museum in Amsterdam
is vanaf 9 april de tentoonstelling Wonen in de
Amsterdamse School. Ontwerpen voor het interieur
1910-1930 te zien.
In de jaren ’20 was de Amsterdamse School in
Nederland van groot belang. Internationaal kreeg
echter het constructivisme van De Stijl en het functionalisme van het Bauhaus steeds meer de overhand,
en tot op de dag van vandaag is het strakke design uit
het interbellum nog van grote invloed.

In deze cursus kijken we naar de kunstnijverheid van
de Amsterdamse School en we plaatsen die in een
internationale context. Ook besteden we aandacht
aan de vormgeving van interieurs in het Nieuwe
Bouwen, omdat we in de excursie naar Parijs enkele
beroemde villa’s zullen bezoeken. Zie lezing over Le
Corbusier (p. 22) en excursie naar Parijs (p. 36).
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste eeuw.
Zij is verbonden aan Museum de Fundatie in Zwolle/Wijhe
en aan Museum MORE in Gorssel.

F.A. Warners, Interieur / ameublement, circa 1920
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A16111

FIETSTOCHT

Fietstocht langs gevelversieringen
zondag 3 april 2016
14.00-16.00 uur
€ 12,50
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Martinitoren
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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I

n het najaar van 2015 nam Jaap Ekhart ons mee
langs gevelversieringen van Anno Smith in de
Groningse wijk De Hoogte. Dit keer voert een
fietstocht onder zijn leiding door de Rivierenbuurt,
Helpman, De Wijert, Corpus den Hoorn en de
Grunobuurt, langs nog meer werken van Smith.
De Groningse keramist Anno Smith (1915-1990) was
in de naoorlogse wederopbouwperiode actief in de
hele stad Groningen. Tientallen gebouwen voorzag
hij van kleurrijke gevelversieringen. Niet voor niets
noemen keramiekkenners hem de ‘grote gevelversierder’. Smith gaf vooral alledaagse voorwerpen en
taferelen weer: vissen, bloemen, spelende kinderen
en werkende ambachtslieden. Herkenbaarheid is
niet toevallig een belangrijk kenmerk van Smiths
werk. Zijn opdrachtgevers, vooral de woningbouwverenigingen, wilden vrolijke voorstellingen die voor
de bewoners begrijpelijk moesten zijn. Smith kon dat
als geen ander.

Over Smith en zijn werk zijn twee projecten gerealiseerd: een expositie en een boek.
De expositie in de ovale zaal van het Groninger
Museum loopt tot 16 april 2016. Het boek Anno
Smith, keramist. De grote gevelversierder is samengesteld door Jaap Ekhart, in samenwerking met
Uitgeverij Leander te Groningen.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en deed onderzoek naar het werk van Anno Smith.

Anno Smith, Zwerm vogels, gevelversiering op de hoek
Verlengde Hereweg - Van Iddekingeweg, Groningen
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A16112

stadswandeling

Kunst op straat
Wandeling door de binnenstad
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zondag 17 april 2016
14.00-16.00 uur
€ 12,50
begeleider André Tervoort
vertrekpunt Martinitoren
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De stad Groningen beschikt over een vrij compacte
en overzichtelijke binnenstad. Wie in het centrum
rondloopt, ziet in eerste instantie veel bebouwing.
Bij nadere betrachting blijkt dat er zich ook veel
kunst in de openbare ruimte bevindt. Veelal op plekken waar je eerst achteloos aan voorbij loopt, of in
verborgen hoeken.

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

We wandelen op deze zondag door het zuidoostelijke deel van de binnenstad. Het begin- en eindpunt
ligt aan de voet van de Martinitoren, waarover direct
al veel te vertellen valt. Van daar uit lopen we achtereenvolgens over het Martinikerkhof en door de Sint
Jansstraat, Muurstraat/Pepergasthuis, het Kattendiep,
de Oosterstraat en Gelkingestraat, langs het Stadhuis
naar de Guldenstraat, om vervolgens over de Grote
Markt terug te keren bij de Martinitoren.

André Tervoort werkt bij de gemeente Groningen, onder
meer als beheerder Openbare Kunst en als technisch adviseur bij het Centrum Beeldende Kunst in Groningen.

Norman Burkett, Hendrik de Vries Monument, 1987,
Martinikerkhof, Groningen
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A16113

stadswandeling

De geschiedenis van het Noorderplantsoen
zondag 5 juni 2016
14.00-16.00 uur
€ 12,50
begeleider Edward Houting BNO
vertrekpunt Plantsoenbrug
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.
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H

et Noorderplantsoen in Groningen heeft
een militaire voorgeschiedenis. Een uitgebreid systeem van wallen, bastions en grachten omsloot de stad sinds het begin van de 17de
eeuw. Deze nieuwe verdedigingsvorm, gebaseerd
op een rationeel opgezet vestingplan en aangelegd in
de jaren 1608 tot 1624, was noodzakelijk geworden
door het verbeterde geschut dat de 16de-eeuwse
muren verpulverde. De muren werden door aarden
wallen vervangen, waarin de kanonskogels smoorden. De bolwerken waren aangelegd voor een dubbele functie: aanval en verdediging.
Nadat bij ministerieel besluit Groningen in 1874
niet langer een vesting was, werden de wallen en
bastions geslecht. Aanvankelijk waren de grachten
bestemd voor houtvlotten in verband met de bloeiende houthandel, maar later besloot de gemeente in
het kader van een plan van uitleg er een plantsoen
van te maken.

In 2000 werd de herinrichting van het
Noorderplantsoen afgerond door de kleinzoon van
H. Copijn, die één van de ontwerpers van dit park
is geweest. Na de aanleg van het Noorderpark zijn
slechts restanten van deze bolwerken en bijbehorende grachten overgebleven. Niettemin zijn deze
17de-eeuwse werken nu nog te traceren in de
vormgeving van het plantsoen.
De excursie besteedt aandacht aan de militaire
geschiedenis en het ontwerp van het plantsoen in
de Engelse landschapsstijl. Er komen meer dan 50
boomsoorten voor in het plantsoen, dus ook voor
bomenliefhebbers is deze wandeling een ‘must’.
Edward Houting is grafisch vormgever en publicist. Hij
heeft gefotografeerd en boeken geschreven en vormgegeven, onder meer met themawandelingen door de oude
binnenstad van Groningen (Groningen te voet. Wandelen in
de binnenstad, 2010, Uitgeverij Noordboek).

Noorderplantsoen
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Ontwerp voor het Noorderplantsoen, Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Utrecht

A16114

excursie

Barbara Hepworth – Park De Hoge Veluwe
zondag 10 april 2016
vertrek
7.30 uur Groningen Hoofdstation
7.45 uur Postillion Hotel Haren
thuiskomst 19.30 uur
€ 85,00 (inclusief vervoer touringcar, koffie, lezing, rondleidingen en
lunch; exclusief entrees)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
aanmelden@
kunstinzichtgroningen.nl
32

P

ark De Hoge Veluwe is altijd de moeite waard,
maar dit voorjaar zeker. Het Kröller-Müller
Museum eert namelijk de beroemde Britse
beeldhouwster Barbara Hepworth (Wakefield 1903
- St Ives 1975) met een groot retrospectief. De tentoonstelling omvat ruim honderd werken, waarvan
zo’n zeventig van Hepworth en de rest van andere
kunstenaars, zoals Jacob Epstein, Henry Moore en
Ben Nicholson. Bijzonder zijn onbekende, nooit
eerder getoonde werken, zoals stofontwerpen, tekeningen, collages en fotogrammen. Uitgebreid film- en
fotomateriaal, uit Hepworth’s persoonlijke archief,
toont de context waarin haar werk is ontstaan.
De bijzondere en lange relatie van het Kröller-Müller
Museum met Barbara Hepworth is tot op de dag van
vandaag te zien in het Rietveldpaviljoen in de beeldentuin. Hepworth koos acht van haar beelden speciaal
uit voor dit befaamde paviljoen van architect Gerrit
Rietveld. Het paviljoen is als ‘buitenzaal’ onderdeel van
de tentoonstelling.

Behalve een rondleiding in het museum omvat de dag
ook een tocht onder leiding van een gids langs diverse
objecten in het Park. Het samenbrengen van natuur
en kunst was een van de belangrijkste oogmerken
van het echtpaar Kröller-Müller bij het stichten van
hun landgoed. De beeldentuin van het Kröller-Müller
Museum is daar een heel duidelijke uiting van. Maar
ook elders in het Park tref je, midden in de natuur,
heel bijzondere kunstuitingen aan. Denk aan de Drie
Staande Motieven van Henry Moore op het Pampelse
Zand, De President Steijnbank tegenover de ingang
van het Kröller-Müller Museum, ontworpen door
Henry van de Velde of het Stenen Hert van John
Rädeker. Alles wat gebouwd is én aan kunst is neergezet in het Park heeft een reden. Helene KröllerMüller wilde iets neerzetten voor de gemeenschap:
gebouwen, beelden en kunst die samenhangen met
de omgeving. De meeste objecten staan nu op een
monumentenlijst.
Nota Bene
Vergeet niet uw Museumkaart mee te nemen, waarmee u vrij toegang heeft tot de tentoonstelling. Wie
geen Museumkaart heeft, moet de entree (€ 17,60)
zelf afrekenen. Alle andere kosten zijn in de prijs
inbegrepen.
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Barbara Hepworth, Figure (Archean), 1958, in het Rietveld-paviljoen

A16115

excursie

Fleurs - Faune - Femmes
Het Lalique-museum in Doesburg
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zaterdag 28 mei 2016
vertrek
9.00 uur Groningen Hoofdstation
9.15 uur Postillion Hotel Haren
thuiskomst 19.30 uur
€ 85,00 (inclusief vervoer touringcar, koffie, lezing, concert, lunch,
entrees)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
aanmelden@
kunstinzichtgroningen.nl

I

n Doesburg bevindt zich sinds 2011 een museum
dat gewijd is aan het werk van de Franse Art
Nouveau-kunstenaar René Lalique (1860-1945).
In het voorjaar van 2016 is er de tentoonstelling Art
Nouveau – Fleurs, Faune, Femmes te zien
Kunstenaars en ontwerpers uit de periode 18901910 haalden hun inspiratie onder meer uit de
natuur. In meubels en gebruiksvoorwerpen werkten
zij minutieus versieringen uit die ontleend waren
aan natuurlijke vormen. Aan de vrouw kenden Art
Nouveau-kunstenaars de hoogste plaats in de levenscyclus toe, zij vormde het alles verbindende hoofdelement: via het bloemenrijk heerste zij over de
hemelen en via de fauna over de aarde. De Fransen
formuleren dit aan de hand van de drie grote F’en:
Fleurs, Fauna, Femmes (Bloemen, Dieren, Vrouwen)

In deze tentoonstelling zijn naast de objecten van
Lalique werken van andere grote kunstenaars uit
de Art Nouveau te bezichtigen, onder meer van
Horta, Majorelle, Mucha, Gallé, Daum, Guimard,
Van de Velde en Jan Toorop. Onder de vele werken
bevinden zich beelden, vazen, grafisch werk, juwelen
en klein meubilair. De materialen variëren van glas,
brons, hout tot zilver. De tentoonstelling wordt
visueel ondersteund door middel van touchscreens
en beeldschermen met oude filmopnames van de
wereldtentoonstelling in Parijs in 1900. Ook zullen
er originele opnames van de actrice Sarah Bernhardt,
René Lalique en Loie Füller te zien zijn.
Kunst in Zicht wordt ontvangen met een welkomstdrankje, waarna een korte lezing volgt over leven en
werk van René Lallique, en een pianorecital. Voordat
we de tentoonstelling zullen bekijken, wordt er een
heerlijke lunch geserveerd.
Na het bezoek aan het Lalique Museum wandelen
we onder leiding van een gids door de Hanzestad
Doesburg.

René Lalique, Gouden broche, circa 1910
(foto: Linda Roelfszema)
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A16116

excursie

Aan de rand van Parijs
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donderdag 12 mei tot en met
maandag 16 mei 2016
vertrek
7.00 uur Groningen Hoofdstation
7.15 uur Postillion Hotel Haren
thuiskomst circa 21.00 uur
€ 640,00 (inclusief vervoer touringcar, 4 hotelovernachtingen met
ontbijt en diner, entrees, rondleidingen)
toeslag eenpersoonskamer
€ 170,00
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
aanmelden@
kunstinzichtgroningen.nl
Inschrijving mogelijk tot uiterlijk
1 april 2016

‘P

aris is always a good idea’, zei Audrey
Hepburn in de film Sabrina. Daar zijn wij het
helemaal mee eens. Daarom organiseert
Kunst in Zicht dit voorjaar in het Pinksterweekend
een reis naar de Franse hoofdstad. We bezoeken niet
de bekende hoogtepunten en grote musea, maar de
wat minder voor de hand liggende bezienswaardigheden buiten het stadscentrum.
La maison rouge en Ceramix
La maison rouge is een initiatief van de Franse zakenman Antoine de Galbert, verzamelaar en voormalig
galeriehouder in Grenoble. In 2000 stichtte hij de
Fondation Maison Rouge om zijn engagement in de
hedendaagse kunst een blijvend en publiek karakter
te geven. In een voormalige fotogravurewerkplaats,
gelegen aan de Parijse jachthaven tussen de Place de
la Bastille en de Seine, toont hij moderne en hedendaagse kunst uit diverse privécollecties. In mei is er
de tentoonstelling CERAMIX. Keramiek in de kunst
van Rodin tot Schütte te zien. Aan de hand van meer

dan 250 kunstwerken wordt het verhaal van de keramische kunst vanaf het begin van de vorige eeuw tot
heden verteld, met ruime aandacht voor de naoorlogse artistieke keramiekproductie en hedendaagse
kunst in Europa, Noord-Amerika en Azië. Nooit
eerder is een even grote als eigenzinnige selectie
over het gebruik van keramiek door 20ste- en 21steeeuwse kunstenaars getoond.
Musée Rodin in Meudon
Wie in Parijs is geweest, heeft ongetwijfeld al wel
eens het Rodin-museum bezocht, maar misschien
nog nooit zijn woonhuis in Meudon. In die voorstad
kocht Auguste Rodin in 1895 de 17de-eeuwse Villa
des Brillants, waar hij rond 1900 circa 50 mensen in
dienst had: assistenten, bronsgieters, steenhouwers
etc. Hoewel de beeldhouwer elke dag ook naar zijn
atelier in het Dépôt des Marbres ging, verrichtte hij
zijn meest creatieve werk in Meudon. Vanaf 1905
woonde en werkte ook de Duitse schrijver Rainer
Maria Rilke in dit huis, want hij was als privé-secretaris van Rodin aangesteld. Hij schreef in 1902 aan
zijn vrouw Clara: ‘Es ist ein ungeheuer großer und
seltsamer Eindruck, diese große helle Halle mit allen
ihren weißen, blendenden Figuren, die aus den vielen
hohen Glastüren hinaussehen wie die Bevölkerung
eines Aquariums. Groß ist dieser Eindruck, über
groß.’ (2 september 1902). Je proeft de sfeer van
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Shary Boyle, King Cobra, 2010

Musée Rodin, Meudon

Rodins woonomgeving en zijn atelier, waar talloze
gipsen originelen van beroemde beelden als de
Burgers van Calais en de Hellepoort zijn te zien.
Le Corbusier
We bezoeken tijdens deze excursie een drietal
woonhuizen die door de Zwitserse architect Le
Corbusier, pseudoniem van Charles Edouard
Jeanneret, zijn ontworpen. De Zwitsers-Franse
bankier en kunstverzamelaar Paul La Roche gaf hem
begin jaren 20 opdracht een twee-onder-één-kap
villa te bouwen. De ene helft zou voor hemzelf zijn,
de andere helft voor het gezin van Le Corbusier’s
broer, de componist Albert Jeanneret. La Roche, die
geen nakomelingen had, schonk de woning met galerie in 1965 aan zijn vriend Le Corbusier, onder de
voorwaarde dat het gebouw deel zou gaan uitmaken
van de Fondation Le Corbusier.
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In 1931 ontwierp Le Corbusier een appartementengebouw voor een stuk grond van 12 bij 25 meter
gelegen tussen de Rue Nungesser-et-Coli en de Rue
de la Tourelle. Het gebouw moest komen tussen
twee andere gebouwen, precies op de grens van
Parijs en Boulogne-Billancourt. Het penthouse op de
zevende verdieping, bestemd voor Le Corbusier en
zijn vrouw Yvonne Gallis, werd in 1935 voor publiek
opengesteld toen galeriehouder Louis Carré een

tentoonstelling van primitieve kunst mocht inrichten
in het atelier van Le Corbusier.
Villa Savoye geldt als hèt manifest van Le Corbusier.
Pierre Savoye en zijn vrouw lieten de architect een
weekendhuis in Poissy ontwerpen en gaven hem
daarbij carte-blanche. De villa, die oogt als een doos
op pijlers, werd aanvaard door de opdrachtgevers.
Het huis uit 1929-1931 sloot de periode van de witte
villa’s af.
Maison Louis Carré
De Finse architect en ontwerper Alvar Aalto (18981976) wordt beschouwd als één van de grote meesters van de 20ste-eeuwse architectuur. Toen hij in
het midden van de jaren ‘50 kennismaakte met de
galeriehouder Louis Carré, had hij al verschillende
grote bouwwerken in Finland op zijn naam staan,
zoals het Paimio Sanatorium, de Viipuri Bibliotheek,
Villa Mairea en het Cultuurcentrum in Helsinki. Ook
zijn internationale roem steeg: in Cambridge (USA)
bouwde Aalto het MIT Dormitory (1947-‘48) en
in Berlijn een flatgebouw (1955-‘57). Maison Louis
Carré kwam tot stand tussen 1957 en 1959. De
strakke witte villa ligt circa 40 kilometer ten zuidwesten van Parijs.
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Alvar Aalto, Maison Louis Carré, Bazoches-sur-Guyonne, 1957-‘59

Fondation Louis Vuitton
De Fondation Louis Vuitton is een particulier museum, met de kunstverzameling van Bernard Arnault.
Het museum dat eind oktober 2014 werd geopend,
is gelegen in het Bois de Boulogne. Het gebouw,
bestaande uit verschillende witte bouwblokken, is
ontworpen door Frank Gehry. Deze liet zich inspireren door het glazen Grand Palais en creëerde een
bouwwerk dat wat weg heeft van een schip met
bolle zeilen. De kunstverzameling omvat voor het
merendeel werken uit de twintigste eeuw, onder
meer van Jean-Michel Basquiat, Gilbert & George en
Jeff Koons. De kunstenaars Ellsworth Kelly, Olafur
Eliasson, Janet Cardiff, George Bures Miller, Sarah
Morris, Taryn Simon, Cerith Wyn Evans en Adrián
Villar Rojas kregen opdracht speciaal voor deze plek
installaties te ontwerpen.
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Le Silo
De kunstverzamelaars Françoise en Jean-Philippe
Billarant openden in 2011 op het Franse platteland
een eigen plek voor hun collectie conceptuele en
minimalistische kunst. De voormalige graansilo ten
noordoosten van Parijs doet denken aan strakke,
modernistische architectuur. De jonge architect
Xavier Prédine toverde de opslagruimte om tot een
expositieruimte van 2.200 vierkante meter. In de
collectie is het werk te zien van veertig Europese en

Amerikaanse kunstenaars, voornamelijk uit de jaren
‘80 en ‘90, zoals van François Morellet, Niele Toroni,
Daniel Buren, Stanley Brouwn, Giulio Paolini, Carl
Andre, On Kawara, Lawrence Weiner, Dan Flavin,
Sol LeWitt, Richard Serra, Joseph Kosuth en John
McCracken.
Woonhuis en tuinen van Claude Monet
Het dorpje Giverny aan de Seine is bekend geworden doordat de impressionistische schilder Claude
Monet (1840-1926) er van 1883 tot zijn dood heeft
gewoond en gewerkt. Hij schilderde er vooral zijn
tuin; zijn schilderijen van de vijver met waterlelies en
de Japanse brug behoren tot zijn bekendste werken.

De tuin van Claude Monet in Giverny
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Le Silo, Marines

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 een gespecificeerde rekening en na ontvangst van
uw betaling een inschrijfbewijs. 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 een folder
met een overzicht van de activiteiten
van Kunst in Zicht en eventuele aanvullende informatie. 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 opge-

ven 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

Nr.

Titel activiteit

Vol
tarief

Gereduc.
tarief

Let op: per persoon een inschrijfformulier
invullen en versturen!

A16101 Barbara Hepworth

€ 12,50

€ 11,00

A16102 Collectie Van Toledo in Museum Belvédère

€ 12,50

€ 11,00

titel/aanhef:

A16103 Middeleeuwse boeken

€ 12,50

€ 11,00

achternaam:

A15104 Jheronimus Bosch

€ 12,50

€ 11,00

voorletters:

A16105 Frank Gehry

€ 12,50

€ 11,00

tussenvoegsel:

A16106 Stadsmarkeringen 1990-2015

€ 12,50

€ 11,00

straat:

A16107 Adel in Groninger kerken

€ 12,50

€ 11,00

postcode plaats:

A16108 Maya’s

€ 12,50

€ 11,00

telefoon:

A16109 Le Corbusier

€ 12,50

€ 11,00

e-mail adres:

A16110 Wonen in de Amsterdamse School

€ 37,50

€ 33,00

bankrekening (IBAN):

A16111 Fietstocht langs gevelversieringen

€ 12,50

€ 11,00

A16112 Kunst op straat

€ 12,50

€ 11,00

A16113 Geschiedenis van het Noorderplantsoen

€ 12,50

€ 11,00

A16114 Barbara Hepworth – Park De Hoge Veluwe

€ 85,00

€ 80,00

A16115 Musée Lalique in Doesburg

€ 85,00

€ 80,00

A16116 Parijs

€ 640,00

€ 625,00

A16117 Toeslag eenpersoonskamer

€ 170,00

Kruis aan wat van toepassing is:
❏ Ik ben donateur van Stichting Kunst in Zicht.
Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij
u een factuur. Na ontvangst van uw betaling sturen
wij vervolgens een inschrijfbewijs.
Datum				
Handtekening

!

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

Kruis
aan

43

x

xx donateur...
Word nu

Ja,
ik word donateur

titel/aanhef:

Kunst in Zicht

achternaam:

Postbus 1181

voorletters:
tussenvoegsel:

9701 BD Groningen

straat:

44

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):

!

