STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS
Nieuwsbrief Mei 2020

Beste Vrienden van SBKZ,
Dit keer een korte Nieuwsbrief. Aangezien alles op het gebied van kunst en cultuur “op slot” zit, denk
aan de gesloten musea e.d., is er niet zoveel te melden.
Toch blijven we deze Nieuwsbrief maken en sturen, al was het maar om het contact met elkaar niet
te verliezen.
En …we staan niet helemaal stil, lees dus vooral verder!

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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Voor dit project hebben zich inmiddels een twaalftal kunstenaars aangemeld. Daarbij moet bedacht
worden dat de tem “Schilderen” ruim mag worden opgevat: tekenen, fotografie, beeldhouwwerk,
installaties kunnen uiteraard ook worden ingezet.
Mocht u zich geïnspireerd voelen, aanmelden kan met een simpel mailtje naar:
sbkzuidplas@gmail.com.
Er zijn plannen om ergens eind juni een, digitale, expositie te organiseren om de vorderingen van de
deelnemers te laten zien. Hopelijk kunnen we later in het jaar dan weer “live” van elkaars kunst
genieten.
En verder
Er is een hoop aan kunst en cultuur te zien op het internet. We geven twee tips:
1. Op Youtube draait een aardig filmpje over de, uiteraard inmiddels gesloten, expo over Jan van Eyck
in het Museum voor schone Kunsten in Gent. Als u in de zoekbalk van Youtube intikt:
Tentoonstelling Jan van Eyck selecteert u de eerste optie: The Stay At Home Museum.

2. U kunt zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief van de Vrije Academie (www.vrijeacademie.nl).
Daar worden momenteel diverse “artbites” gelanceerd: korte filmpjes over diverse onderwerpen
rond kunst en cultuur.

Bestuur SBKZ
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