STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS
Nieuwsbrief Februari 2021 – Deel 2

Zoals eerder gemeld, hebben we met meldingen over wel/niet doorgaan van activiteiten willen
wachten tot er meer duidelijkheid zou zijn over al dan niet versoepelingen van de coronamaatregelen.
Duidelijk is nu dat de huidige maatregelen in elk geval tot en met 2 maart zullen voortduren. Mede in
overleg met de beheerder van Swanla hebben we besloten om de geplande lezing over het thema
“Roofkunst” op 9 maart te cancellen. Deze lezing wordt nu doorgeschoven naar dinsdag 13 april.
Lezingen
Het lezingenprogramma ziet er nu (voorlopig) als volgt uit (Alles onder voorbehoud!):

13 april: Bjorn de Leeuw met een lezing over Roofkunst
11 mei: Nog in te vullen. We gaan proberen hier een lezing te organiseren, gekoppeld aan
een dan lopende expositie
8 juni: Willy Atema met een lezing over David Hockney
Project “De Winterschilder”

Inmiddels een elftal deelnemers, maar meedoen kan nog steeds! Schilder- en tekenwerk,
beeldhouwwerken, fotografie, multimedia, kortom met alle mogelijke vormen van
beeldende kunst kunt u een bijdrage leveren. Het project loopt nog t/m. 21 maart a.s.
Hoe werkt het: Je kunt je als deelnemer opgeven via een mail naar:
sbkzuidplas@gmail.com.Deelname is voor Vrienden SBKZ gratis. (Niet-Vrienden betalen €
15; daarmee ben je dan ook Vriend SBKZ tot en met 31 augustus a.s.).
Als je werk af is, kun je een foto ervan opsturen naar het genoemde E-mailadres. We nemen
het dan op onder een speciale button op www.sbkzuidplas.nl. Bedoeling is om ook een liveexpositie te organiseren, maar daar zijn we nog mee bezig. Dat zal ook afhangen wat er te
zijner tijd wel of niet mag in verband met maatregelen rondom het coronavirus.
Verder
-Mocht u behoefte hebben aan online informatie (beeldende) kunst dan kunt u terecht bij de Vrije
Academie (www.vrijeacademie.nl). Een scala van lezingen, artbites en cursussen over de meest
uiteenlopende onderwerpen uit vroegere en hedendaagse kunstgeschiedenis.
-En we zijn aan het bekijken of we kunst van Vrienden kunnen verkopen via onze website. Binnenkort
meer daarover.

Houd afstand, blijf gezond. Bestuur SBKZ.
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