STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS
Nieuwsbrief September 2020

Beste Vrienden van SBKZ en overige kunst- en cultuurliefhebbers,
Vanaf 1 september gaat een nieuw seizoen in, dat loopt tot en met 31 augustus 2021. Hoe dat
seizoen eruit gaat zien, welke activiteiten we kunnen organiseren, rekening houdend met het feit dat
het corona-virus voorlopig nog niet onder controle is, is nog onduidelijk. Wel duidelijk is, dat we waar
mogelijk toch bezig blijven om interessante activiteiten te organiseren. En daarbij hebben we uw
hulp ook zeker weer nodig.
Vandaar dat we u vragen om voor het komend seizoen uw jaarlijkse bijdrage als Vriend(in) SBKZ
weer te voldoen. Ondanks het feit dat ook wij als SBKZ dit jaar een negatieve exploitatie draaien,
zullen we de bijdrage van € 20 voor komend seizoen niet verhogen. Voor dat bedrag krijgt u korting
op de toegangsprijs bij lezingen + voorrang bij inschrijving, zolang als dat nodig is, u ontvangt
maandelijks onze Nieuwsbrief met aankondiging van onze eigen activiteiten, maar ook met tips voor
museabezoek e.d. U steunt hierdoor SBKZ om deze moeilijke tijd door te komen. En indirect steunt u
ook de cultuursector, die dat momenteel hard nodig heeft.
Binnenkort ontvangt u de factuur voor uw bijdrage als Vriend(in) voor het nu net gestarte seizoen.
Deze maand allereerst aandacht voor ons Project Buiten schilderen – En plein air en de lezingen
zoals die voor de komende maanden staan gepland.

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”. En vanaf 12 september gaan we “live”! Op de volgende locaties zijn één of meerdere werken
te bewonderen:
Nieuwerkerk: een werk van Ron van Savoijen bij de Steenovens + diverse werken in het
gemeentehuis;
Moordrecht: werk van Ron van Savoijen in de Beeldentuin, gemaakt van onderdelen van de oude
sluis;
Zevenhuizen: Het atelier van Gerard Hol aan de Dorpsstraat;
Moerkapelle: in de oude Rehobothschool.
We zijn dus Zuidplasbreed in alle dorpen vertegenwoordigd.
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De expositie duurt van 12 tot en met 26 september, en zoals het er nu naar uit ziet, zullen diverse
werken daarna nog te zien zijn in een aantal winkels in het winkelcentrum de Reigerhof in
Nieuwerkerk. Overleg daarover is bij het schrijven van deze Nieuwsbrief nog gaande.

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! N.B.: Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!
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
maximaal voor 2 personen reserveren en betalen. Het entreebedrag moet uiterlijk 7 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.
-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).

-dinsdag 13 oktober, 20.00 uur: “Kunst & Marktwaarde -Bjorn van der Leeuw. Een lezing over hoe
kunst(werken) gewaardeerd worden. Waarom is het ene kunstwerk miljoenen waard en gaan andere
werken voor een grijpstuiver over de toonbank. Hoe komt de prijs tot stand?
Ook voor deze lezing gelden dezelfde voorwaarden als voor de lezing op 8 september (zie hierboven),
d.w.z. vooraf inschrijven en betalen. Vrienden hebben voorrang. N.B. U wordt beschouwd als Vriend
als u vóór de datum van deze lezing uw Vriendenbijdrage ad. € 20 voor het seizoen 2020-2021 hebt
voldaan. In dat geval bedraagt de toegangsprijs € 5, anders € 10.
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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.
En tot slot
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:
# We beginnen in de buurt, nl. de Beeldentuin bij de Olifant in Ver Hitland. Diverse prachtige werken
in de open lucht. En op afspraak is een rondleiding te volgen.
# In museum Gouda een heel interessante expo “Stillevens” met verrassende werken van o.a. Bart
van der Leck, Charley Toorop, Dick Ket en Erwin Olaf.
# In het Rijksmuseum natuurlijk “Caravaggio-Bernini” (tot en met 13 september).
# Ook de moeite waard is de “Papier Biënnale 2020” in museum Rijswijk.
# En aan de andere kant van het land nog: “Picasso & Matisse: Beauty is a line” in het Rijksmuseum
Twenthe in Enschede.

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