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Vooraf 

Vol trots presenteren we de poster die ter gelegenheid van de expositie van de projecten 

“Winterschilder” en “Licht” is gemaakt. (ontwerp van Jacques van der Heijden naar een werk 

van Antoinette Micke). Hieronder meer over deze expositie. 

Verder: De kop is eraf. We begonnen het seizoen met een boeiende lezing van Wendy 

Fossen over “Vrouwelijke Impressionisten”.  

En we gaan door. Dit weekend onze Expositie van de kunstenaars die hebben meegedaan 

aan de projecten “Winterschilder” en “Licht”. ( zie hieronder). En op 12 oktober een nieuwe 

lezing (zie hieronder). 

Verder zijn we blij dat we alweer de nodige Vrienden van SBKZ voor dit seizoen hebben. 

Maar er is ook een redelijk aantal Vrienden van vorig jaar die zich voor dit net begonnen 



seizoen nog niet als Vriend heeft aangemeld. Uiteraard kan een ieder daar zijn of haar 

redenen voor hebben, maar bedenk dat wij samen sterk staan voor de belangen van de 

beeldende kunst in de gemeente Zuidplas. Hoe meer Vrienden, hoe meer wij als stichting 

Beeldende Kunst Zuidplas een vuist kunnen maken om zaken voor elkaar te krijgen. Met 

andere woorden: wij rekenen ook op de laatste twijfelaars! 

Betaling van de Vriendenbijdrage ad. € 20 voor het nieuwe seizoen kan geschieden door 

storting van dit bedrag op ons rekeningnummer:  

NL85RABO 0316 1614 89 t.n.v. Stichting Beeldende Kunst Zuidplas onder vermelding van 

Bijdrage Vriend 2021-2022 en uw naam. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een 

betaalbevestiging. 

Verder uiteraard weer diverse museumtips. En we hebben weer een “Doen”-lijstje met 

interessante activiteiten deze maand. Na lezing van deze Nieuwsbrief bent u weer helemaal 

op de hoogte van het cultureel wel en wee in Zuidplas en omgeving. 

 

Lezingen 

Op 12 oktober a.s. zal de volgende lezing zal plaatsvinden. Willy Atema komt dan een mooi 

verhaal houden over de kunstenaar David Hockney. 

                      

 

12  oktober: 20.00 – 22.00 uur. Dorpshuis Swanla, Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen. 

Voor de lezingen geldt dit seizoen de volgende betalingsregeling: 

Voorkeur heeft vooraf inschrijven en betalen: 

Inschrijven via: sbkzuidplas@gmail.com met vermelding van Naam lezing. 

Betaling: op rekening NL85RABO 0316 1614 89 o.v.v. Naam lezing.  

Vrienden betalen: € 5. Overige belangstellenden: € 10. 

Bij betaling aan de zaal op de avond van de lezing liefst per pin betalen. Cash alleen indien 

niet anders mogelijk.  

N.B. Verder bent u, als gevolg van maatregelen rondom het coronavirus, verplicht om via uw 

coronacheck-app op uw telefoon te kunnen aantonen, dat u gevaccineerd bent dan wel 

negatief getest of dat u eerder corona hebt gehad en daarvan geheel bent hersteld. Qua 

vaccinatiebewijs wordt ook genoegen genomen met een papieren versie.  

             >>Vanaf heden kunt u voor deze lezing inschrijven en betalen<< 

mailto:sbkzuidplas@gmail.com


Er gelden naast de hierboven genoemde maatregelen geen restricties meer voor een 

maximum aantal bezoekers, dus laat u niet weerhouden om deze lezing bij te wonen. 

Expositie. 

Afgelopen jaar hebben we een tweetal projecten georganiseerd te weten “Winterschilder” 

en “Licht”. De kunstenaars die daaraan hebben meegedaan krijgen de gelegenheid hun 

werken te exposeren. En wel op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 oktober a.s. 

De expositie vindt plaats in atelier Fatamorganaa van Gerard Hol aan de Dorpsstraat in 

Zevenhuizen. Deze expositie gaat op 1 oktober om 16.30 uur van start en wordt dan officieel  

geopend door wethouder Cultuur Jan Verbeek onder het genot van een hapje en drankje. 

Uiteraard bent u allen voor deze opening van de expositie uitgenodigd. Mocht het die dag 

niet lukken, kunt u alsnog op zaterdag of zondag een kijkje nemen tussen 12.00 uur en 17.00 

uur. Ook hier geldt, dat u kunt aantonen via de coronacheck-app dat u gevaccineerd bent 

dan wel negatief getest of dat u eerder corona hebt gehad en daarvan geheel bent hersteld. 

Qua vaccinatiebewijs wordt ook genoegen genomen met een papieren versie.                                                

Tentoonstellingen 

Hieronder weer enkele tips: 

Krôller/Muller museum: Alle projecten van Marinus Boezem 

Kunsthal: Magnetisch Noorden – Canada verbeeld in schilderkunst 1910 – 1940  

                                  

Singer Laren: De ontdekking van het heden  

De tentoonstelling met de titel De ontdekking van het heden toont topwerken uit de 

moderne en hedendaagse kunst en omvat een honderdtal werken waarin vrijwel alle grote 

Europese kunststromingen uit de twintigste en eenentwintigste eeuw vertegenwoordigd 

zijn. Een museaal geheel van werken en kunstenaars met klinkende namen als Pablo Picasso, 

Constantin Brancusi, Jean Arp, Piet Mondriaan, Joan Miro, Pablo Picasso, Giorgio Morandi, 

Robert Delaunay en René Daniëls. 

Coda – Apeldoorn: Paper Art 

         CODA Paper Art toont om het jaar papierkunst variërend van 

kleine kunstwerken, objecten en sieraden tot levensgrote installaties. 



Doen-lijstje: 

1,2 en 3 oktober: Expositie SBKZ van projecten “Winterschilder” en “Licht” 

8 oktober: Cultuurborrel  van SCNZ op Leefgoed de Olifant 

9 oktober: Waddinxveense kunstroute 

 

      

12 oktober: Lezing over David Hockney door Willy Atema 

31 oktober :zondagmiddagmuziekmiddag in Swanla 

Daniëlle Davidson (beeldend kunstenaar) en Hans van der Maas (klassiek accordeon) gaan in 

dit programma ‘Vertrek’ een symbiose aan tussen twee kunstdisciplines. Daniëlle reageert 

en initieert op de muziek van Hans met kleur en tekening op papier of iPad. 

                                      

 

  Ook nu sluiten we af met een haiku: 

                   Het nieuwe motto 

           We zeggen “Minder is meer” 

               Geldt niet voor Cultuur!                                 

 

                                      Houd afstand, blijf gezond. Bestuur SBKZ.  


