STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS
Nieuwsbrief December 2020

Beste Vrienden van SBKZ en overige kunst- en cultuurliefhebbers,
1. Om te beginnen
wensen wij u allen, juist in deze moeilijke en onzekere tijden, heel vreugdevolle en genoeglijke
feestdagen toe. Hoe klein het gezelschap ook zal zijn, waarmee u zich kunt omringen, koester familie,
vrienden en kennissen.
Wij blijven naar vermogen pogen u te voorzien van enige afleiding en verpozing op het gebied van de
(beeldende) kunsten.
2. Lezingen
Op dinsdag 10 november hielden wij voor de eerste keer een digitale lezing (via Zoom): “De mooiste
brieven van Vincent van Gogh”. Een lezing n.a.v. de tentoonstelling met gelijknamige titel, die
momenteel te zien is in het Van Goghmuseum in Amsterdam. Marjolijn de Vries hield een boeiend
verhaal over een aantal teksten uit brieven die Vincent van Gogh schreef aan zijn broer Theo.
Verder kunnen we nu weer, met maximaal 20 personen, in Swanla terecht. Daarvan maken we
gebruik om op dinsdag 8 december, 20.00 uur een lezing te organiseren over de momenteel in
Teylers museum in Haarlem lopende expositie “John Constable”. De lezing wordt gehouden door Hoo
Man-Chan. Hij hield vorig jaar december een prachtige lezing over de “Tuinen van Monet”.
Inschrijven kan via een mail naar sbkzuidplas@gmail.com. Betaling vooraf 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. Het entreebedrag moet
uiterlijk 6 december op de SBKZ rekening staan voor de lezing op 8 december.
N.B. Via de voorinschrijving zijn al aardig wat plaatsen geboekt! Er zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. VOL=VOL en Vrienden van SBKZ hebben voorrang.
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3. Cultuurprijs 2020
De uitreiking van de Cultuurrpijs 2020 heeft uiteindelijk ook niet “live” kunnen plaatsvinden. Wel is er
een mooie film gemaakt van de aanloop naar de uitreiking en de uitreiking zelf. De Cultuurprijs 2020
is gewonnen door het Leefgoed De Olifant. Ook het bestuur van SBKZ feliciteert de winnaars van
harte met deze prijs.
De film is nog te zien op het YouTube kanaal van de gemeente Zuidplas. Zeker de moeite waard om
hiervoor even te gaan zitten.
4. Museumtips
Met inachtneming van allerlei maatregelen (vooraf reserveren, afstand houden etc.) is het weer
mogelijk om musea te bezoeken. Tot op heden is het nog niet al te druk en we geven enkele tips over
tentoonstellingen die naar onze mening een bezoek waard zijn:
# Museum Catharijne Convent - Utrecht: Body language (tm. 17 /01/21)

# Teylers Museum – Haarlem: John Constable (tm 31/01/21)
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# Van Gogh Museum – Amsterdam: De mooiste brieven van Vincent van Gogh (tm 10/01/21)

# Frans Hals Museum – Haarlem: Mag het ook mooi zijn? Haarlemse impressionisten en realisten (tm
10/01/21)
Musea tonen vaak vooral vernieuwers. Maar de meeste kunstenaars, ook in de twintigste eeuw,
waren vaklui, die ‘gewoon mooi’ werk maakten. Het Frans Hals museum eert deze bewust
conservatieven.

# Groninger Museum: De Rolling Stones “Unzipped”(tm 28/02/21). Met name ook interessant voor
liefhebbers van de muziek van deze supergroep.
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5. En dan nog dit

Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas zoekt een nieuwe penningmeester (m/v)
In verband met het vertrek van de huidige penningmeester wil SCNZ graag op korte termijn
een nieuwe penningmeester (m/v) aantrekken.
SCNZ zet zich in om het culturele leven in de gemeente Zuidplas breed onder de aandacht
van de inwoners te brengen. Een en ander vindt plaats door middel van het faciliteren,
ondersteunen en coördineren van diverse culturele activiteiten in de gemeente Zuidplas.
Taken van de penningmeester:
-Opstellen van begroting, subsidieaanvraag, jaarrekening, tussentijdse financiële
overzichten, en, incidenteel, voeren van een projectadministratie en verzorgen van
sponsoraanvragen;
-Verzorgen van betalingen van toegezegde financiële bijdragen en beheer van de financiën
van de stichting;
-Daarnaast binnen het bestuur meedenken en beslissen over beleidsmatige zaken en
aanvragen vanuit het culturele veld voor financiële bijdragen voor het uitvoeren van
culturele activiteiten.
Verder:
-Bij voorkeur woonachtig binnen de gemeente Zuidplas;
-Kennis van cultuur en kunst in algemene zin. In het bijzonder is kennis van (en netwerk
binnen) het culturele veld van Zuidplas een pré;
-Bestuurlijke ervaring binnen een non-profit organisatie strekt tot aanbeveling;
Het gaat om een onbezoldigde functie. Het bestuur vergadert 6 tot 8 keer per jaar.
Verdere informatie kan worden ingewonnen bij:
(voorzitter: Marielle Franken, secretaris: Marjanne Roeleveld via info@scnz.nl
telefoonnummer secretaris: 06 22255317
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Houd afstand, blijf gezond. Bestuur SBKZ.
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