STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS
Nieuwsbrief Januari 2021

1. Om te beginnen

Alle kunst- en Cultuurliefhebbers wensen we een veilig, voorspoedig en gezond 2021 toe!

2.(Nieuw) Project “De Winterschilder”.

Al eerder aangekondigd: Na het succes van het project “En plein air” (zo’n 50 vervaardigde
werken in diverse disciplines) hebben we gemeend een nieuw project te starten met als titel
“De Winterschilder”.
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 een bijdrage van € 15. (Voor
dat bedrag ben je van januari t/m augustus 2021 Vriend van SBKZ, dus als je nu Vriend
wordt, heb je die kosten er al uit! – Rekeningnummer t.n.v. SBKZ is NL95RABO0316 1614 89).
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.
Bij deze wordt een ieder die zich hierdoor voelt aangesproken, uitgenodigd aan dit project
deel te nemen. Wij zien uit naar wederom verrassende bijdragen!
N.B. Het project loopt van 21 december 2020 tot en met 20 maart 2021, Wintertijd!
Eén van de deelnemers die al begonnen is, heeft ons een vervaardigd werk toegestuurd en
toestemning gegeven om dit in deze Nieuwsbrief te tonen. Dat doen we graag bij deze.
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“Winterpret”- Antoinette Micke

3. Lezingen

De lockdown zit ons nu even in de weg. We hebben onze januari lezing moeten schrappen.
Maar, ervan uitgaand, dat het allemaal weer beter wordt en er weer meer mag, hebben we
voor de maanden daarna een interessant programma samengesteld.
9 februari: Willy Atema met een lezing over David Hockney

Als op 19 januari duidelijk is welke maatregelen er dan van kracht zijn, kunnen we vaststellen
of het mogelijk is de lezing van 9 februari te laten doorgaan. Mochten op die datum de nu
geldende maatregelen nog steeds door lopen, zullen we bekijken hoe het programma in te
vullen. Dat laten we dan zo snel mogelijk weten.

Verder (voorlopig uiteraard onder het nodige voorbehoud):
9 maart: Bjorn de Leeuw met een lezing over Roofkunst
13 april: Imelda van der Linden met een lezing over “Vrouwen in de kunst”.
In de planning staat nog een te houden lezing op 11 mei. Deze zal gaan over een dan
lopende tentoonstelling.
➢ Bij elkaar een programma met voor elk wat wils!
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4. Museumtips
Voorlopig zijn de musea minstens tot en met 19 januari gesloten. Vooruitlopend op een eventuele
heropening hierbij wat tips over exposities, die in elk geval doorlopen tot na die datum.
# Teylers Museum – Haarlem: John Constable (t/m 31/01/21)

Zeker na de boeiende lezing van Hoo Man-Chan hierover in december zeer aan te raden.
# Groninger Museum: De Rolling Stones “Unzipped”(t/m 28/02/21). Met name ook interessant voor
liefhebbers van de muziek van deze supergroep.

# Dordts Museum: ”Diepgeworteld”, Bomen in de Nederlandse schilderkunst” (t/m. 5/4/21).

Houd afstand, blijf gezond. Bestuur SBKZ.
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