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Beste Vrienden van SBKZ, 

We zijn inmiddels een redelijk actieve club aan het worden. We organiseren zelf de nodige 

activiteiten en worden nu ook vanuit diverse kanten uitgenodigd om deel te nemen aan exposities. U 

leest het allemaal in deze Maart-editie van onze Nieuwsbrief. 

 

 Lezingen 

Vorige maand een lezing over de expo Breitner & Israels door Wendy Fossen, aangehoord door zo’n 

50 belangstellenden. En nu nog 2 te gaan: 

- Op 4 maart is er een gezamenlijke  bijeenkomst van SBKZ met de Kunstkring Prins Alexander (KPA) 

uit Rotterdam. Wout Braber, Hoofd Huisvesting van het museum Boijmans van Beuningen zal ons 

een kijkje geven achter de ideeën en de realisatie van het nieuwe en unieke publiek toegankelijke 

Depot. Op 17 maart 2017 ging de eerste paal de grond in. Het unieke en spiegelende gebouw telt 6 

verdiepingen, is 39,5 meter hoog en biedt straks ruimte aan 151.00 kunstwerken. De planning is dat 

het nog dit jaar wordt geopend.  Als u vast wat informatie vooraf wilt bekijken ga dan 

naar www.boijmans.nl/depot. Daarnaast zal Rebecca Kraanen, relatiemanager vrienden en 

begunstigers van Boijmans, ons graag meenemen naar de voordelen van de vrienden van Museum 

Boijmans Van Beuningen. 

                          

N.B. Vanwege het feit, dat de leden van KPA bij hun lezingen geen toegang betalen, is voor 

deze avond voor leden van KPA en Vrienden van SBKZ ook geen toegang verschuldigd. 

Overige belangstellenden betalen € 10 toegang.  

https://kunstkringalexander.us16.list-manage.com/track/click?u=11b22e9c67e624a3156cbc1b7&id=1a5c26d8a8&e=6d5459127e


N.B. In verband met ziekte van hierboven genoemde sprekers, zal de presentatie  op 4 maart 

worden gehouden door Sandra Kisters, hoofd Collecties en Onderzoek van museum Boijmans van 

Beuningen. 

 

 

- En als “toetje” hebben we dan op 8 april nog een lezing met als onderwerp “Kunst & 

Marktwaarde”. Hiervoor komt kunsthistoricus Bjorn van der Leeuw langs. 

                                  

 

Alle lezingen zijn in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, 2761 BJ Zevenhuizen en beginnen op 

genoemde data om 20.00 uur (zaal open 19.30 uur).  Toegangsprijs Vrienden:  

€ 5, overige belangstellenden € 10. U kunt aan de zaal betalen, zowel pin als cash. (Zie ook hierboven 

voor wat betreft de lezing op 4 maart!). 

 En alvast vooruitkijkend naar volgend seizoen, waar we uiteraard ook weer gaan proberen u een 

aantal boeiende lezingen voor te schotelen: we gaan dan, mede op verzoek van de beheerder van 

Swanla, verhuizen van de woensdag- naar de dinsdagavond. 

Pinkst’Art 

We zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de 21e Pinkst’Art, te houden in het 

Pinksterweekend van 30 en 31 mei en 1 juni a.s. Qua locaties zijn we er al aardig uit: in alle 

dorpskernen is het Pinksterweekend kunst te bewonderen.  U kunt zich alweer opgeven als 

deelnemer/exposant via www.sbkzuidplas.nl/pinkstart. Wij rekenen uiteraard op een grote 

deelname vanuit de kunstenaars in Zuidplas. 

                                        

 

 Expositie (“Vijfluik”)  > “Vierluik” > “Drieluik” 

Zoals al eerder aangegeven is het bestuur al enige tijd in overleg met Kunstkring Prins Alexander 

(KPA) uit Rotterdam. KPA heeft afgelopen jaar, samen met kunstkringen uit Woerden en Brielle een 

drieluik expositie gehouden van werken van kunstenaars uit genoemde plaatsen.  

http://www.sbkzuidplas.nl/


Het plan was om een vervolg hieraan te geven met meerdere kunstkringen en daarvoor waren SBKZ 

en de kunstkring Capelle ad. IJssel uitgenodigd. Het zou dus een “Vijfluik” worden. 

Helaas lijkt het inmiddels te gaan uitdraaien op toch wederom een drieluik: nadat eerder Woerden al 

had afgehaakt, laat nu ook Capelle het afweten wegens ontbreken van én voldoende animo én 

ontbreken van een geschikte expositieruimte. 

 

Toch hopen wij dat het evenement doorgaat. Planning is om binnenkort nadere afspraken te maken 

met de overgebleven kunstkringen o.a. over een Thema. We houden u op de hoogte van de 

voortgang. 

Als u interesse hebt om in aanmerking te komen om daar te exposeren stuur dan een mail naar: 

sbkzuidplas@gmail.com. 

Marché de l’Art 

Op Zaterdag 4 april a.s. is er een kunst- en ambachtenmarkt in het gezellige winkelcentrum 

Hesseplaats. Kunstkring Prins Alexander verzorgt de marktkramen met kunst (totaal 20). Onze leden 

hebben voorrang bij de toewijzing van kramen. 

Wij houden rekening met een beperkte ruimte voor deelname door kunstenaars van buiten onze 

eigen Kunstkring. 

Gevraagd zijn de kunstkringen waarmee wij nu al een samenwerking hebben Capelle, Voorne, 

Woerden en Zuidplas. 

Graag vernemen wij graag, zo spoedig mogelijk. (nog 2 1/2 kraam beschikbaar) of u wilt deelnemen. 

Er is gezien het karakter van de markt een voorkeur voor kunstenaars die naast exposeren, meer 

laten zien van het proces van het ontstaan van een kunstwerk. 

Ook hier geldt: Geïnteresseerd om daar deel te nemen: even een mail naar sbkzuidplas@gmail.com 

                                                        

 

Exposeren in Bückeburg     

Van 18 tm 21 juni wordt in onze zustergemeente Bückburg voor de derde maal “Das bildende 

Kunsthappening” gehouden. Tijdens het bezoek van een delegatie uit Bückeburg vorig jaar aan onze 

Pinkst’Art-expositie in Moerkapelle werden wij al uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er is 

toegezegd dat er een aantal overnachtingsplekken is geregeld en er hoeft geen standplaatshuur te 

worden betaald. Laat even weten of je hieraan wilt deelnemen > Mail naar: sbkzuidplas@gmail.com. 

Deadline qua inschrijven hiervoor is : 15 maart a.s.! 

En verder 

Nog enkele tips: 

Vanaf 7 maart in het Frans Halsmuseum in Haarlem: Beeldmacht:  

BEELDMACHT toont werk van 20 internationale, hedendaagse kunstenaars die vraagtekens zetten bij 

de rol van kunst in een samenleving waarin de macht van het beeld bepalend lijkt. 

mailto:sbkzuidplas@gmail.com


En nog tm 22 maart in het Gemeentemuseum Schiedam: werken van hedendaagse kunstenaars die 

meedingen naar de Volkskrant Beeldende Kunstprijs 2020. 

 

 

 

Tot slot 

Kunst in Op Moer. 

De macrofoto’s van Ruurd Visser, fotograaf uit Moordrecht  zijn deze week vervangen door de 

schilderijen van Moerkapellenaar Rien van der Linde. 

Hiermee geeft de Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (SBKZ)  een kleurrijk vervolg aan de wissel-

expositie in het dorpshuis Op moer  te Moerkapelle . 

De komende maanden zijn de nu de werken  van Gerard Hol , Marius Boer , Jacques van der Heijden 

en Rien van der Linde te zien tijdens openingsuren van het dorpshuis. 

Als u ook hier uw werk wilt exposeren, neem dan even contact op via sbkzuidplas@gmail.com. 

 

 

Bestuur SBKZ   

 


