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Beste Vrienden van SBKZ,
De vorige Nieuwsbrief begonnen we enthousiast te vertellen dat er allerlei activiteiten op stapel
stonden. Daar heeft het corona-virus voorlopig een dikke streep doorgezet.
In dit nummer dus allereerst een aantal afgelastingen. Toch hebben we ook nog wel positieve zaken
“in de aanbieding”.

Lezingen
De lezing op 8 april over “Kunst & Marktwaarde” door Bjorn van der Leeuw gaat niet door. We
hebben deze lezing verplaatst naar het najaar. Over deze lezing en verdere plannen met betrekking
tot lezingen in het nieuwe seizoen geven we meer informatie in volgende Nieuwsbrieven. Een en
ander is uiteraard ook afhankelijk van de situatie rondom het corona-virus en de normalisatie van het
dagelijks leven.
Wat wel gemeld kan worden is dat de lezingen vanaf het nieuwe seizoen in september verschuiven
van de woensdag naar de dinsdag.
Pinkst’Art
Het besluit van overheidswege om alle bijeenkomsten tot 1 juni af te gelasten, betekent, dat
Pinkst’Art 2020 ook niet door zal gaan.
Degenen die zich aangemeld en betaald hebben krijgen hun geld teruggestort.
Marché de l’Art
Deze kunstmarkt, die op 4 april a.s. zou worden gehouden op de Hesseplaats in Rotterdam op
initiatief van de Kunstkring Prins Alexander gaat, gezien de getroffen maatregelen rondom
“bijeenkomsten” eveneens niet door.

Expositie (“Vijfluik”) > “Vierluik” > “Drieluik”
Ontwikkelingen inzake deze Expositie liggen voorlopig stil. Zodra we hierover meer vernemen wordt
dat gecommuniceerd.
Exposeren in Bückeburg
Bij de organisatie aldaar is nagevraagd hoe de besluitvorming is inzake wel/niet doorgaan van de
expositie. Daarover is op het moment van schrijven nog geen bericht ontvangen.

En verder
Na alle toch wat vervelende berichten over afgelastingen, hebben we toch ook nog wat positieve
berichten.
Als bestuur SBKZ hebben wij een mogelijk alternatief bedacht voor Pinkst’Art (zie hieronder). De
inschrijving hiervoor is gratis, evenals de expositie, die we in het najaar willen organiseren.

Als alle culturele evenementen voorlopig afgelast of
uitgesteld zijn, trekken we er zelf op uit.
We schilderen “en plein air” mooie plekjes natuur, waar
onze gemeente Zuidplas er veel van heeft. Ook
beeldhouwwerk, keramiek, fotografie en multimediale
werken kunnen worden vervaardigd.
Wie voelt zich uitgedaagd om hieraan mee te doen? Ons
plan is om bij voldoende deelnemers in het najaar een
expositie van de vervaardigde kunstwerken te houden.
Aanmelden via: sbkzuidplas@gmail.com.
Tot slot
De musea zijn tot nader order gesloten. Wel is er op internet het nodige te zien. Kijk bijv. op:
https://artsandculture.google.com/project/streetviews
Blijf gezond, zowel fysiek als psychisch en blijf actief en houdt de moed erin. Laten we elkaar door
deze moeilijke tijden heen helpen.
Bestuur SBKZ

