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                       STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS 

                                 Nieuwsbrief Augustus  2020 

                                                

Beste Vrienden van SBKZ, 

Eind juni namen we even afscheid van elkaar en nu werpt een nieuw seizoen haar schaduwen alweer 

vooruit. Hoe zich dat zal ontwikkelen in verband met het nog niet uitgedoofde coronavirus, is nog 

onduidelijk. Los daarvan zijn er inmiddels wel weer plannen in ontwikkeling. De cultuursector MOET 

overeind blijven, ook in Zuidplas,  en daar willen wij graag een steentje aan bijdragen. 

In deze eerste Nieuwsbrief van het seizoen 2020/2021 vermelden we alvast twee activiteiten, die we 

de komende tijd organiseren, te weten: 

                                        

Zoals in eerdere Nieuwsbrieven vermeld, hebben diverse kunstenaars uit Zuidplas de afgelopen 

maanden zich beziggehouden met het vastleggen van mooie plekken of situaties binnen onze 

gemeente. Daarvan is al het nodige te zien op onze website: sbzuidplas.nl onder de kop “En plein air 

2020”. 

Daarnaast zijn we bezig om deze expositie ook “live” te tonen. We proberen om daarvoor een ruimte 

te krijgen in het winkelcentrum Reigerhof in Nieuwerkerk. De start zou dan moeten zijn op zaterdag 

12 september, Open Monumentendag. We houden u uiteraard op de hoogte. 

                                         

2. Lezingen 

Zoals bekend houden we onze lezingen in Dorpshuis Swanla in Zevenhuizen. Ook daar gelden regels 

in verband met het coronavirus. Zo kunnen er voorlopig maximaal 20 personen worden toegelaten in 

de pub om te kunnen voldoen aan de “1½meter afstand” maatregel. 

Dat betekent, dat we u  vragen om vooraf in te schrijven via een mail naar sbkzuidplas@gmail.com 

Vrienden van SBKZ hebben voorrang! 

Om contacten bij de ingang van de zaal te vermijden dient u de entree vooraf te betalen op 

rekeningnummer NL85 RABO 0316 1614 .89 t.n.v. Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (€ 5,- voor 

vrienden en €10 voor overige belangstellenden). Vergeet niet uw naam te vermelden. U kunt 
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maximaal voor 2 personen reserveren en betalen. Het entreebedrag moet uiterlijk 5 september op 

de SBKZ rekening staan. En hier geldt: VOL IS VOL. Als u zich niet tijdig heeft aangemeld voordat 

het maximaal aantal personen is bereikt, dan wordt het gestorte bedrag uiteraard terug betaald. 

U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de volgende lezing. 

-dinsdag 8 september, 20.00 uur: lezing over de expositie “Caravaggio – Bernini” door Wendy Fossen. 

(De expositie is weer geopend in het Rijksmuseum en loopt door tot en met 13 september. U kunt er 

dus zowel voor als na de lezing nog heen. Wel vooraf reserveren bij het museum). 

 

                                

3. En verder 

# Jaarlijks wordt in de gemeente Zuidplas de Cultuurprijs uitgereikt. Dit jaar voor de vijfde keer en dat 

moet een feestje worden. Als u iemand of een organisatie kent, die vanwege knappe culturele 

prestaties in aanmerking komt voor deze prijs kunt u die persoon of organisatie aanmelden. U kunt 

ook uzelf aanmelden als u vindt dat u daarvoor in aanmerking komt. Aanmelding kan via 

info@scnz.nl en dient vergezeld te gaan van een onderbouwde motivatie. Mogelijk tot 15 september 

a.s.  

De spelregels voor deelname zijn als volgt: 

• Iedere inwoner van de gemeente Zuidplas mag personen (ook zichzelf) of instanties aanmelden die 
minimaal twee jaar in de gemeente Zuidplas zijn gevestigd en actief zijn bij uitingen van beeldende 
kunst, architectuur, fotografie, cinematografie, multimedia, muziek, dans, poëzie, theater, proza, 
erfgoed of een combinatie hiervan 

• De uitingen moeten vernieuwend zijn en de kunstbeleving stimuleren. 
• De uitingen moeten een uitstraling en promotionele waarde hebben 
• Verworven erkenningen en onderscheidingen tellen mee bij de beoordeling. 
• Aanmelden van de kandidaten vóór 1 september 2020 via het secretariaat van Stichting Cultureel 

Netwerk Zuidplas info@scnz.nl 
• De argumentatie voor de nominatie dient goed te zijn onderbouwd 
• De jury nomineert maximaal drie kandidaten en draagt de winnaar voor aan het college van 

burgemeester en wethouders 
• Het college neemt in principe het advies van de jury over. 

De uitreiking van de Cultuurprijs zal plaatsvinden op woensdag 11 november a.s. 

Blijf gezond en hopelijk tot in september “live”.           Bestuur SBKZ.  
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