STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS
Nieuwsbrief Januari 2021 – EXTRA EDITIE

1. Om te beginnen
Met deze extra editie willen wij u even bijpraten over enkele zaken naar aanleiding van de
persconferentie van dinsdag 12 januari jl. waarin een verlenging van de lockdown-periode werd
afgekondigd. Dit heeft naast wellicht de nodige gevolgen voor u persoonlijk ook consequenties voor
enkele door ons geplande activiteiten.
2. Lezingen
De lezing op 9 februari over David Hockney komt te vervallen. Het lezingenprogramma ziet er nu
(vvorlopig) als volgt uit:

9 maart: Bjorn de Leeuw met een lezing over Roofkunst
13 april: Imelda van der Linden met een lezing over “Vrouwen in de kunst”
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
N.B. Zodra er bekend wordt wanneer en hoe de lockdown wordt versoepeld, kijken we naar de
mogelijkheden om de lezingenreeks te hervatten en stellen we u op de hoogte van de mogelijkheid
tot inschrijving.
3. Project “De Winterschilder”.

Dit inmiddels lopende project kan nog wel enkele extra deelnemers gebruiken, dus wij
nodigen de kunstenaars onder jullie hierbij van harte uit om hieraan te gaan meedoen.
Schilder- en tekenwerk, beeldhouwwerken, fotografie, multimedia, kortom met alle
mogelijke vormen van beeldende kunst kunt u een bijdrage leveren.
Hoe werkt het: Je kunt je als deelnemer opgeven via een mail naar: sbkzuidplas@gmail.com.
Deelname is voor Vrienden SBKZ gratis. 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 live-expositie 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.

Houd afstand, blijf gezond. Bestuur SBKZ.
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