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Nieuwsbrief Oktober/November 2019

Beste Vrienden van SBKZ,
In deze Nieuwsbrief vragen wij uw aandacht voor diverse activiteiten, die de komende tijd
worden georganiseerd.
@ Lezingen
Inmiddels zijn er twee lezingen gehouden te weten over de tentoonstelling “BEET” (u kunt er
nog tot 10 november naar toe in het Dordts Museum) en een lezing over “Mata Hari”. Er
komen dit jaar nog twee lezingen:
6 november: Björn de Leeuw: Lezing over de tentoonstelling “Rembrandt-Velázquez,
Nederlandse en Spaanse Meesters” (Rijksmuseum 11/10/19 – 19/01/20)

11 december: Hoo Man-Chan: Lezing over de tentoonstelling “Monet – Tuinen van
verbeelding” (Gemeentemuseum Den Haag 12/10/19 – 02/02/20).

Alle lezingen zijn in dorpshuis Swanla, Burg. Klinkhamerweg 60, 2761 BJ Zevenhuizen en
beginnen op genoemde data om 20.00 uur. Toegangsprijs Vrienden: € 5, overige
belangstellenden € 10. U kunt aan de zaal betalen, zowel pin als cash.
Meer informatie over de lezingen vindt u op: www.sbkzuidplas.nl (rechtsboven op de
startpagina) en bij www.dorpshuis.nl/agenda.
Binnenkort zal ook het voorjaarsprogramma 2020 qua lezingen worden vastgesteld en
bekend gemaakt.

@ Cultuurprijs 2019
De uitreiking van de Cultuurprijs 2019 zal plaatsvinden op woensdag 13 november a.s. in
dorpshuis Swanla. Er zijn drie genomineerden:
- Marlonneke Willemse
- Augusto Meijer
- Samenwerkingsverband open Monumentendag.
Het programma wordt omlijst met enkele muzikale optredens. Een ieder is van harte
welkom.
@ Expositie Op Moer
In dorpshuis Op Moer in Moerkapelle hebben we inmiddels de beschikking over ruim 20
strekkende meter muuroppervlak waarop geëxposeerd kan worden. Sinds kort hangen daar
werken van een drietal locale kunstenaars, te weten Jacques van Heijden (schilderijen),
Marius Boer (zwartwit fotografie) en Ruurd Visser (macrofotografie). De bedoeling is dat hun
werken daar een maand of twee hangen en daarna kan werk worden getoond van anderen.
Als u interesse hebt om daar te exposeren stuur dan een mail naar: sbkzuidplas@gmail.com.
@ En verder
-Er is inmiddels een uitnodiging verstuurd voor een eerste overleg over Pinkst’art 2020. Bij
voldoende aanmeldingen wordt dit gehouden op dinsdag 19 november a.s. vanaf 20.00 uur
in dorpshuis Op Moer, Raadhuisstraat 40 in Moerkapelle. Als u aan dit overleg wilt
deelnemen kunt u zich aanmelden bij onze secretaris: nordendg@xs4all.nl.
-In Galerie Bleiswijk loopt van 2 november tot 15 december de tentoonstelling “Abstracte
Verbeelding”. Daar is o.a. de lokale kunstenaar Marius Boer één van de exposanten. Adres is:
Hoekeindseweg 26 A, 2665 KD Bleiswijk.
-Eind november overlegt het bestuur met bestuursleden van de Kunstkring Alexander uit
Rotterdam over mogelijkheden tot samenwerking. Te denken valt aan gezamenlijk
organiseren van een lezing en/of een expositie. In een volgende Nieuwsbrief hopen wij u
meer concreet te kunnen informeren.
-Over eventuele samenwerking met kunstenaars uit Bückeburg (zoals genoemd in onze
vorige Nieuwsbrief) is momenteel nog geen nadere informatie bekend. Zodra zich
ontwikkelingen voordoen houden wij u uiteraard op de hoogte.
@ Tot slot
Wij willen u graag wijzen op onze website: www.sbkzuidplas. Daar vindt u onder de knop
“actueel” elke veertien dagen een “update” waarin we u tips geven van interessante
exposities, evenementen e.d. die op dat moment of in de nabije toekomst plaatsvinden.
Het bestuur:
Henk ten Hoopen, voorzitter/Gert van Norden, secretaris/Willem Klatten, penningmeester/
Marius Boer, lid; beheerder website

