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                       STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS 

                                  Nieuwsbrief Juni 2020 

                                                  

Beste Vrienden van SBKZ, 

Het lijkt erop alsof Nederland weer een beetje “van het slot” gaat. Los van het onderwijs, dat weer 

“live” gaat, de horeca, die haar activiteiten (met beperking) weer mag hervatten, kan ook het 

culturele veld weer voorzichtig opstarten. De musea gaan weer open, weliswaar met de nodige 

restricties, maar toch is het goed nieuws.  

In deze nieuwsbrief een greep uit tentoonstellingen, die de moeite waard zijn. Verder informatie 

over culturele activiteiten, die in onze regio gaande zijn. En  nieuws over het lezingenprogramma in 

het najaar. 

Tentoonstellingen 

Voorafgaand een paar opmerkingen:  

1. Om toegang te krijgen dient u vooraf een ticket te bestellen; 

2. Horeca in het museum zal slechts beperkt beschikbaar zijn en wellicht alleen op reservering; 

3. Lees op de site van het museum waar u heen wilt, welke maatregelen zijn getroffen. 

 

# In de Kunsthal is een wandkledenexpositie 

“Extra Large” met werken van Picasso, Le 

Corbusier tot Louise Bourgeois.                                

.  

 

 

 

 

 

# Ook daar vanaf 20 juni de expositie  

“Black Album/White Cube – A journey into art and music”. 

 

 

 

 

 



 
2 

 

# In het Rijksmuseum is de expositie “Caravaggio-Bernini” verlengd tot en met 13 september. 

# In het Kunstmuseum Den Haag exposities van Navid Nuur en Lucassen. 

# En in het verre Zuiden (Bonnefantenmuseum Maastricht) “The absence of Mark Manders”. 

                                          

 

                                 

 

Diverse kunstenaars zijn inmiddels bezig om werken voor dit 

project te vervaardigen. In de loop van deze 

maand juni zullen we de inmiddels vervaardigde werken 

digitaal tentoonstellen op onze website www.sbkzuidplas.nl. 

 

Mocht u zich geïnspireerd voelen, aanmelden kan met een simpel mailtje naar: 

sbkzuidplas@gmail.com. 

Verder is het de bedoeling om ergens in het najaar weer een echte expositie te houden. Hieronder 

alvast een voorproefje. 

 

                                   

 

 

 

http://www.sbkzuidplas.nl/
mailto:sbkzuidplas@gmail.com
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Toon je Kunst in Zuidplas 

Een project van Cobie Schoneveld. Bij diverse particulieren staan kunstwerken tentoongesteld en een 

aantal “publieke werken” is meegenomen. Er is een route uitgezet waarbij men op een twintigtal 

plekken in de diverse dorpen van Zuidplas kunst kan bekijken. Project loopt tot 15 juni a.s. Voor meer 

info: info@cobieschoneveld.nl. 

 

Lezingen 

Vooruitlopend op hoe de 1½-meter samenleving er straks uit gaat zien hebben we alvast data 

gereserveerd in Swanla voor de najaarslezingen. Of het allemaal echt door kan gaan en hoe dan 

zullen we tegen die tijd zien. Noteert u vast de volgende data in de agenda: 

-dinsdag 8 september: nog invullen 

 

-dinsdag 13 oktober: “Kunst & Marktwaarde -Bjorn van der Leeuw 

                                            
 

-dinsdag 10 november: nog invullen 

 

-dinsdag 8 december: lezing over Gustave Klimt – Hoo Man-Chan 
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En verder 

Van 30 mei tm 5 juni is er dagelijks een livestream op www.cultuurinactie.nl. Een digitale 

demonstratie, omdat fysiek demonstreren momenteel niet mogelijk is. Het doel is betere financiële 

ondersteuning en een groter besef van het belang van cultuur. Iedereen die werkzaam is in de 

culturele sector kan zijn/haar stem laten horen. Met een teller wordt bijgehouden hoeveel mensen 

er op het “digitale Malieveld” staan. 

 

 

                         

 

Bestuur SBKZ   


