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Inhoud Hardnekkig virus
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‘Als het virus je eenmaal te pakken krijgt, kom je er 
niet meer vanaf’. Deze uitspraak sloeg niet op het 
Mexicaanse griepvirus, maar op een cursus ‘Hoe 
word ik een kunstverzamelaar?’ Doel daarvan was 
een scherpere blik te ontwikkelen en sneller te zien 
wanneer iets uniek is. En dit bereik je met heel veel 
kijken - aldus Benno Tempel, directeur van het Haags 
Gemeentemuseum (Trouw, 4 december 2009).

Dit is ook het credo van Kunst in Zicht. Onze stich-
ting doet er alles aan om het kijken naar kunst te sti-
muleren. Om u op reis mee te nemen voor nieuwe 
ontdekkingen. Dit doen we niet alleen virtueel, maar 

ook in het echt, met excursies en wandelingen.  
Het doel is niet zozeer om u tot een verzamelaar te 
vormen, maar eerder tot een kenner en (ook niet 
onbelangrijk) genieter van kunst.

De samenstellers van het programma zijn al jaren 
besmet met het ‘kunst-virus’ en hopen dat het voor-
jaarsaanbod - ook bij u - afdoende remedie biedt.

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2010

Hardnekkig virus

Gouden armband met zwijnfiguurtjes, 
5de eeuw voor Chr.
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woensdag 17 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Stijn Hooier MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het Groninger Museum toont van 13 december 
2009 tot 11 april 2010 kunstwerken van de Duitse 
kunstenaarsgroep Die Brücke. Kunstenaars als Ernst 
Ludwig Kirchner, Karl Schmidt-Rottluff, Max Pech-
stein en Emil Nolde zijn vertegenwoordigd met 
schilderijen, tekeningen, grafiek en beelden. In totaal 
zullen 130 werken uit de collectie van het Brücke 
Museum in Berlijn naar Groningen komen.

De kunstenaarsgroep Die Brücke werd in 1905 in 
Dresden opgericht en zou zich ontwikkelen tot een 
van de belangrijkste pijlers van het Noord-Europees 
expressionisme. De kunstenaars uitten hun onvrede 
over de gevestigde orde en deden een oproep 
tot een nieuwe, vrije kunst. Niet langer moest er 
gestreefd worden naar een natuurgetrouwe weer-
gave van de werkelijkheid, maar moest het gevoel 
tot uitdrukking worden gebracht. Die Brücke wordt 
gekenmerkt door een expressief en contrastrijk 
kleurgebruik waarin stadsgezichten, landschappen 

en de uitgaanswereld een uitbundig gezicht krijgen. 
Niet tot ieders tevredenheid, zoals blijkt uit het feit 
dat de kunst van Die Brücke in de jaren dertig door 
de nationaal-socialisten in Duitsland ‘entartet’ wordt 
verklaard.

Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthistoricus. Zij vertelt ver-
halen, hetzij rechtstreeks aan mensen tijdens een lezing of 
rondleiding, hetzij via het medium papier.

Die Brücke 1905-1913
Leven en werk van de Duitse kunstenaarsgroep

LEZING1

Ernst Ludwig Kirchner, Artistin-Marcella, 1910
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woensdag 3 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Han Steenbruggen
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Naar aanleiding van de tentoonstel-
ling over Die Brücke in het Gronin-
ger Museum nodigde Kunst in Zicht 
Ploeg-expert Han Steenbruggen uit 
te vertellen over de banden tussen 
de Groninger expressionisten en 
hun Duitse geestverwanten.

Omstreeks 1922 raken verschillen-
de leden van de vier jaar daarvoor 
opgerichte Groninger kunstkring 
De Ploeg in de ban van het Duits 
expressionisme. Vooral in het werk 
van Ernst Ludwig Kirchner vinden 
kunstenaars als Jan Wiegers, Jan Altink, Jan Jordens, 
Hendrik Werkman en Johan Dijkstra inspiratie voor 
hun eigen werk. In de periode 1922-1927 resulteert 
dat in een bijzondere variant van het expressionisme 
met een sterke lokale inslag. In de lezing wordt uit-
gebreid ingegaan op de ontwikkeling van het expres-
sionisme in Groningen en de verschillen en overeen-
komsten met het expressionisme elders.

Han Steenbruggen is directeur/conservator van Museum 
Belvédère in Oranjewoud.

De Ploeg en Die Brücke

LEZING2

Jan Wiegers, Kirchner in zijn atelier, 1925
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LEZING3
Op zoek naar het aards paradijs
woensdag 10 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Door de eeuwen heen voelden kunstenaars de 
noodzaak om over hun eigen grenzen te kijken om 
zich te laten inspireren door ander licht, andere 
kleuren, andere landschappen. Ook de kunste-
naars van Die Brücke trokken er veel samen op uit, 
op zoek naar de onbedorven eenvoud op het plat-
teland. Vaak waren zij te vinden aan de oevers van 
de Moritzburger Seen of in het dorpje Goppeln 
bij Dresden. Maar ze trokken ook verder weg. Zo 
reisden Erich Heckel and Karl Schmidt-Rottluff in 
1907 naar het vissersdorpje Dangast aan de Jaden-
busen in Ost-Friesland. Kirchner ontdekte voor 
zichzelf in de daaropvolgende zomer het eilandje 
Fehmarn in de Baltische Zee. Pechstein zocht 
zijn uitweg uit de hectiek van de stad in het kust-
plaatsje Nidden aan de Oostzee. In 1914 reisde hij 
zelfs naar de Palau-eilanden in de Stille Zuidzee, 
waar hij meende het aardse paradijs gevonden te 
hebben.

In de lezing treden wij in de voetsporen van de 
Brücke-kunstenaars naar de verschillende kunste-

naarsdorpen in Duitsland en daarbuiten, waar zij in 
harmonie met de natuur wilden leven en werken.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespe-
cialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en 20ste 
eeuw.

Max Pechstein, Het geelzwarte badpak, 1909
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LEZING4

zondag 14 maart
14.00 - 16.00 uur
€ 12,50 (inclusief “Kaffee mit 
Kuchen”)
spreker drs. Jurriaan Benschop

plaats Het Paleis, 
Boterdiep 111, Groningen

opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Kunststad Berlijn
Berlijn heeft zich, twintig jaar na de val van de Muur, 
ontwikkeld tot een creatieve metropool. Kunste-
naars uit de hele wereld komen naar de stad en 
velen van hen blijven er. Wat beweegt ze, wat biedt 
de stad hen? En wat bieden zij de stad? 
Jurriaan Benschop schreef er een boek 
over: Wonen tussen anderen – een 
portret van kunststad Berlijn dat onlangs 
verscheen. In zijn lezing voor Kunst 
in Zicht zal hij ingaan op de recente 
geschiedenis van de stad: hoe Ber-
lijn zich sinds 1989 ontwikkelde van 
eilandstad tot een Europees cultureel 
centrum. Aan de hand van dia’s zal 
hij een aantal kunstplekken in de stad 
bespreken, en ingaan op de specifieke 
dynamiek van Berlijn. Deze blijkt veel 
te maken te hebben met de bewogen 
Duitse geschiedenis.

De lezing vindt plaats op een Culturele Zondag in 
Het Paleis, het culturele woon- en werkcomplex dat 
sinds 2009 aan het Boterdiep is gevestigd. De ateliers 
zijn op die dag  opengesteld voor publiek.

Jurriaan Benschop werkt als schrijver en tentoonstellings-
maker in Berlijn. In 2006 verscheen zijn bundel De berg van 
Cézanne met essays over schilderkunst en fotografie. Hij 
publiceert regelmatig in Nederlandse tijdschriften, waaron-
der Kunstbeeld.

Jonathan Borofsky, Molecule Man, 1999
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LEZING5
Shanghai 2010
woensdag 17 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In 2010 vindt de Wereldexpo plaats in Shang-
hai. De stad is een smeltkroes waar westerse 
en Chinese invloeden door elkaar heen lopen. 
Gedurende eeuwen verliep de ontwikkeling van 
Shanghai zeer rustig, totdat in de 19de eeuw 
westerse handelsnaties binnen de stadsgrenzen 
handel mochten drijven. Behalve in de illegale 
drugshandel (opium!) werd er vooral met 
handel in katoen, zijde en porselein veel geld 
verdiend. De welvarendheid van de stad kwam 
met name in de jaren twintig en dertig. In die 
periode ontstond ook The Bund, het monu-
mentale waterfront langs de Huangpu rivier.
Na de Tweede Wereldoorlog kwam Shanghai 
onder communistisch bestuur te staan en was 
er voor westerse activiteiten geen ruimte meer, met 
als gevolg dat de economie volledig instortte. 
Sinds de fundamentele hervormingen onder het 
bewind van Jiang Zemin is Shanghai echter een 
booming city. Het inwonertal loopt op tot 20 miljoen 
en wolkenkrabbers schieten als paddenstoelen uit de 
grond.

De spreker, die naar Shanghai reisde, laat u kennis-
maken met heden en verleden van deze complexe 
en boeiende stad. We vinden in Shanghai nog veel 
herinneringen uit voorbije tijden, zoals oude woon-
wijken, tempelcomplexen, villa’s en tuinen. Soms 
verkeren ze in slechte staat en moeten ze plaatsma-
ken voor nieuwbouw, maar ook steeds vaker wor-

Grand Theater in Shanghai, 1998
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den ze hersteld, omdat de geschiedenis van de stad 
eraan is af te lezen. Met hedendaagse architectuur 
probeert men daarnaast de stad een nieuwe identi-
teit te geven.

Tjalling Visser is stedenbouwkundige en oud-docent 
Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Land-
schap aan de Academie van Bouwkunst te Groningen.

Pearl TV Toren, Shanghai

Het oude centrum van Shanghai 
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LEZING6
Naar Oostland!
woensdag 24 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Frans van Nes
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het verhaal van Estland speelt zich af op het kruis-
punt van Oost-, Noord- en Midden-Europa, een 
plek waar Zweden, Duitsers en Russen hun invloed 

deden gelden, veelal op weinig zachtzinnige wijze, en 
er allemaal hun sporen nalieten, zoals ook de koop-
lieden van de Hanze uit onze streken dat deden. De 
Esten zelf lijken in dat verhaal aanvankelijk onzicht-
baar: hun lot had hetzelfde kunnen zijn als dat van 
veel andere volken aan de Oostzeekust, die geruis-
loos in hun omgeving opgingen. Maar het liep anders: 
de Esten ontdekten zichzelf en zetten zich in 1918 
letterlijk op de kaart. Sinds Estland zich twintig jaar 

geleden met een zingende revolutie 
opnieuw een eigen kleur op de Euro-
pese landkaart wist te verwerven, zijn 
de Esten in snel tempo geïntegreerd 
in het Europa waarin ze zich altijd al 
vonden thuishoren.

Op deze avond wordt u meegenomen 
naar dit oostland aan de Oostzee en 
maakt u in vogelvlucht kennis met zijn 
geschiedenis en met enkele hoogte-
punten uit de Estische cultuur, van de 
schrijver Jaan Kross tot de componist 
Arvo Pärt.

Frans van Nes is vertaler van Estische en 
Hongaarse literatuur en is betrokken bij de 
totstandkoming van het eerste Nederlands-
Estische woordenboek.Het oude centrum van Tallin
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LEZINGEN7

dinsdag 23 en 30 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 20,00 / € 10,00 per keer
spreker drs. Chris Houwman
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Aan het begin van de 9de eeuw 
schrikken de bewoners van 
Noord-West-Spanje op van een 
bijzondere gebeurtenis. Boven een 
heuvel verschijnt een grote hel-
dere ster. De bevolking is in rep en 
roer, de bisschop gaat op pad en 
de ster leidt tot de ontdekking van 
het graf van de apostel Jacobus. 
De herontdekking en de eerbe-
wijzen die Jacobus (Santiago) vanaf 
dat moment ontvangt, brengt de 
heilige ertoe allerlei wonderen te 
verrichten in Spanje. Dit verhoogt 
zijn populariteit en al snel komt 
vanuit heel Europa een grote 
stroom pelgrims op gang. Brug-
gen en wegen worden aangelegd. 
Kathedralen en kloosters worden 
opgetrokken en steden verrijzen. 

De Camino, de Weg naar Santiago de Compostela, 
groeit uit tot één van de belangrijkste Middeleeuwse 
pelgrimsroutes.

Tijdens de lezing zullen aan de hand van dia’s de vol-
gende vragen worden besproken. Hoe ontstond de 
pelgrimsroute naar Santiago? Welke gebeurtenissen 

gingen er aan vooraf? Waarom 
gingen de mensen in de middel-
eeuwen op pelgrimstocht? De 
lezing volgt het spoor van de 
Camino langs beroemde monu-
menten, zoals de kathedralen 
van Burgos en León, en won-
derlijke plaatsen, zoals Santo 
Domingo. Want de Camino is 
veel meer dan een kunst- of 
cultuurroute. Daarom zal ook 
worden ingegaan op misschien 
wel de belangrijkste vraag: wie 
is nu de ‘echte’ pelgrim?

Chris Houwman is historicus en 
liep de Spaanse Camino de Santiago 
als een ‘echte’ pelgrim/

Camino de Santiago
De pelgrimstocht naar het graf van de Heilige Jacobus

De apostel Jacobus de Oudere als pel-
grim, Frankrijk, circa 1430
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LEZING8

woensdag 7 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 
50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Bij het Ruhrgebied denk je 
meteen aan drukke autowe-
gen, kolenbergen en rokende 
schoorstenen. Tot aan de 
jaren negentig klopte dit 
beeld ook, maar de afgelopen 
decennia heeft deze regio een 
gedaantewisseling ondergaan 
die zijn weerga niet kent.

Het Ruhrgebied was van 
belang vanwege zijn indruk-
wekkende bedrijvigheid: hier 
waren de grootste kolenmijnen, staalfabrieken en 
binnenhavens ter wereld gevestigd. Helaas heeft het 
merendeel van de bedrijven aan het eind van vorige 
eeuw de poorten moeten sluiten. Dit economische 
debacle leidde echter tot een onderzoek naar nieu-

we bestemmingen voor het industriële erfgoed en 
naar een herinrichting van het industriële landschap, 
zodat het weer aantrekkelijk zou kunnen worden 
voor de bezoeker. Belangrijk in dit vernieuwingspro-
ces was de Internationale Bauausstellung Emscher 

Keulen, Rheinauhafen in herontwikkeling

Ruhrgebied 2010
Van grauw industriegebied tot moderne 
cultuurmetropool



13

Park 1989-1999. Op dat moment werden projecten 
gestart op het gebied van landschap en industrieel 
erfgoed, die qua schaal en kwaliteit uniek zijn in 
Europa. Het vernieuwde Ruhrgebied trekt inmiddels 
per jaar 2,5 miljoen bezoekers.

Nu de meeste projecten gerealiseerd zijn, lijkt het 
een goed moment daar eens kennis van te nemen. 
In de lezing zullen een aantal hoogtepunten uit de 
industriële architectuur rond Essen, Duisburg, Ober-
hausen en Wuppertal worden besproken. Daarbij 
zullen ook recente interessante ontwikkelingen in de 
voormalige havengebieden van Duisburg en Keulen 
in beeld worden gebracht.

Kunst in Zicht gaat van 13 tot en met 16 mei naar 
Essen en het Ruhrgebied, dat in 2010 Culturele 
Hoofdstad van Europa is (zie p. 25).

Tjalling Visser is stedenbouwkundige en oud-docent 
Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Land-
schap aan de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Gasometer, Oberhausen
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LEZING

Judith Leyster (1609-1660)
‘Schilderes met goed en kloek verstand’

donderdag 8 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Miranda van Gelderen
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Judith Leyster (1609-1660) is de bekendste vrou-
welijke schilder uit de Nederlandse Gouden Eeuw. 
Terwijl veel vrouwelijke kunstenaars zich toelegden 
op precieze, natuurgetrouwe weergave van bloemen 
en insecten, waagde zij zich aan ambitieuze figuur-
stukken. Ze ging de concurrentie aan met Frans 
Hals en koos deels voor vergelijkbare onderwerpen: 
portretten, maar ook spelende kinderen, dansende 
muzikanten en een drinkende komediant. Daarnaast 
experimenteerde ze met vernieuwende lichteffec-
ten in suggestieve, nachtelijke scènes. Net als haar 
onderwerpskeuze was haar penseelwerk gedurfd: 
trefzeker en los. In 1633 werd ze ‘meesterschilder’, 
waarmee ze het recht kreeg een eigen werkplaats te 
openen en leerlingen aan te nemen.

Ter ere van haar 400-ste geboortedag organiseren de 
National Gallery of Art in Washington en het Frans 
Hals Museum te Haarlem een kleine focustentoon-
stelling. Centraal staat Leyster’s meesterlijke Zelfpor-

tret (1632-33), waarin ze zich met verve presenteert 
als portrettiste én schilderes van vrolijke gezelschap-
pen. Samen met tien andere topstukken van haar 
hand laat het schilderij de ambitie en het talent zien 
van deze uitzonderlijke schilder.

Miranda van Gelderen is kunsthistorica en docente aan 
de Klassieke Academie in Groningen.

9

Judith Leyster, Zelfportret, 1632-‘33
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LEZING10
Kandinsky en Der Blaue Reiter
woensdag 14 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Terwijl in Groningen Die 
Brücke getoond wordt, laat het 
Gemeentemuseum in Den Haag 
van 6 februari tot en met 24 mei 
een groot overzicht zien van het 
werk van Kandinsky en Der Blaue 
Reiter. 

Wassily Kandinsky (1866-1944) 
speelt een voortrekkersrol in 
de vernieuwing van de schilder-
kunst. Zijn explosieve composi-
ties, waarbij hij zich laat inspireren 
door experimentele muziek en primitieve volks-
kunst, roepen heftige emoties en onbegrip op bij 
kunstcritici, publiek en medekunstenaars. Wanneer 
hij kennis maakt met Franz Marc, ontmoet Kandinsky 
een zielsverwant die zijn interesse en opvattingen 
deelt in schilderkunst en muziek. Twee dagen na hun 
eerste ontmoeting gaan ze al samen naar een con-
cert van Arnold Schönberg. Dit is het begin van een 
hechte vriendschap en in 1911 richten ze Der Blaue 

Reiter op waarbij kunste-
naars als Gabriele Münter, 
Alexej von Jawlensky, 
August Macke, Marianne 
von Werefkin en Heinrich 
Campendonck zich aan-
sluiten.

Het expressionisme van 
Der Blaue Reiter is poë-
tisch en verraadt invloe-
den van Russische sprook-
jes en oude volksverhalen. 
De kunstenaars werken 
vanuit hun gevoel, gebrui-
ken veelal felle kleuren en 
zijn gefascineerd door de 
natuur en dieren. Kandins-
ky volgt binnen de groep 

zijn eigen pad. Volgens hem bestaat er een duidelijke 
gevoelsrelatie tussen klank en vorm. Deze bevinding 
wordt een belangrijk uitgangspunt van zijn werk en 
leidt uiteindelijk tot wat algemeen beschouwd wordt 
als het eerste abstracte schilderij ter wereld.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespe-
cialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en 20ste 
eeuw.

Wassiliy Kandinsky, Rijdend paar, 1907
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LEZING11
Paul Gauguin
De doorbraak naar de moderniteit

woensdag 21 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Stijn Hooijer MA
plaats Hampshire Hotel (De 
Nieuwe Academie), Radesingel 50, 
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het Van Gogh Museum organiseert van 19 februari 
tot 6 juni 2010 de tentoonstelling Paul Gauguin: de 
doorbraak naar moderniteit. Centraal in de tentoon-
stelling staat de zogenaamde Volpini-serie, een reeks 
prenten die de Franse schilder Paul Gauguin (1848-
1903) op aanraden van Theo van Gogh maakte voor 
de Parijse Wereldtentoonstelling in 1889. Het zijn elf 
litho’s op knalgeel papier, waarin alle onderwerpen 
die Gauguin bezig hielden tijdens zijn carrière samen-
komen. Het Van Gogh Museum heeft de serie als 
uitgangspunt genomen voor de keuze van meester-
werken uit internationale collecties.
 
In deze lezing vormt het oeuvre van Gauguin de 
leidraad voor een zoektocht naar de tegenwoordige 
betekenis van zijn werk. Gauguin wordt gerekend 
tot het post-impressionisme, net als Vincent van 
Gogh, met wie hij enige tijd samenwerkte. Het ver-
schil met het impressionisme is dat de kunstenaars 
niet louter de zintuiglijke wereld wilden weergeven. 

Het ging om het onzichtbare achter die werkelijk-
heid. De overdracht van een stemming, een gevoel 
was het doel. In dat opzicht zijn zij voorlopers van de 
Symbolisten.

Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthistoricus. Zij vertelt ver-
halen, hetzij rechtstreeks aan mensen tijdens een lezing of 
rondleiding, hetzij via het medium papier.

Paul Gauguin, Zelfportret met portret van Bernard, 1888
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THEMAMIDDAG12
Goud uit Georgië
De mythe van het Gulden Vlies

zaterdag 24 april
14.00 - 16.00 uur
€ 15,00 (inclusief entree museum, 
koffie of thee met Georgisch 
gebak)
sprekers drs. Gerry Mulder, 
drs. Vincent van Vilsteren

plaats Drents Museum, 
Brink 1, Assen

opgave Athena’s Boekhandel 
van der Velde, A-Kerkhof 45-47, 
Groningen

In het Drents Museum is vanaf 6 maart 
een spectaculaire tentoonstelling te 
zien over schatten uit het oude Geor-
gië. Schitterende gouden, zilveren 
en bronzen objecten laten zien dat 
het gebied in de oudheid een hoog-
staande metaaltechniek kende. Op de 
tentoonstelling zijn topstukken uit de 
bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd uit 
diverse plaatsen in Georgië te zien, en  
kostbare grafvondsten uit de opgra-
vingen van de beroemde tempelstad 
Vani.

Kunst in Zicht organiseert in samen-
werking met het Drents Museum een 
themamiddag met twee sprekers. Het eerste deel 
neemt de classica Gerry Mulder voor haar rekening. 
Daarna is er tijd voor koffie of thee met een Georgi-
sche lekkernij. Vervolgens is het woord aan de con-

servator Archeologie, Vincent van Vilsteren. Hij zal 
ingaan op de vraag wat er waar is van de mythe en 
een inleiding houden op de tentoonstelling.
Het historische Georgië was ooit het klassieke 

Gouden armband met zwijnfiguurtjes op de uiteinden, 5de eeuw v. Chr.
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Colchis, onder meer genoemd in de mythe van de 
held Jason, die met z’n Argonauten uitvoer om het 
Gulden Vlies daarvandaan te halen. Dit is een span-
nend verhaal, waarin – zoals dat gaat bij mythes  – 
niets zonder de hulp der goden tot stand komt. In 
Colchis leefde de prinses Medea, die Jason hielp bij 
’t volbrengen van zijn onmogelijke opdracht. In ruil 
voor haar hulp beloonde Jason haar met de belofte 
haar tot vrouw te nemen. Het charmante van een 
mythe is, dat het een fantastisch verhaal is. Maar….
bevat de klassieke mythe – zoals men wel beweert  –  
ook een kern van waarheid? We zullen proberen 
een paar aanknopingspunten te vinden, waarbij we 
echter moeten blijven beseffen, dat een mythe geen 
geschiedenis is!

Gerry Mulder is classica en heeft jaren Klassieke Talen en 
Klassieke Culturele Vorming onderwezen. Tegenwoordig 
geeft ze cursussen Latijn en Klassieke Oudheid aan de 
Seniorenacademie te Groningen en aan HOVO Fryslân te 
Leeuwarden. 
Vincent van Vilsteren is al 25 jaar als conservator ver-
bonden aan het Drents Museum. Hij heeft tal van tentoon-
stellingen op zijn naam staan en is voor Goud uit Georgië 
projectleider van de tentoonstelling en redacteur van het 
begeleidende gelijknamige boek.

Een glazen oinochoe, gevonden in graf 6 in Vani, 4de eeuw voor Chr.
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CURSUS13
Van Haagse School tot magisch realisme
Nederlandse kunst 1880-1940

donderdag 4, 11 en 18 maart
10.00 - 12.00 uur
€ 30,00 / € 10,00 per keer
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate

plaats De Holm, 
Folkingestraat 9b, Groningen

opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

In de periode van 1880 tot 1940 doen zich in de 
Nederlandse kunst allerlei veranderingen en ontwik-
kelingen nààst en nà elkaar voor. Deze cursus geeft 
een overzicht van dat turbulente tijdvak waarin de 
overgang naar de moderne kunst zich heeft voltrok-
ken in Nederland. We kijken hoe kunstenaars tot 
nieuwe ideeën en nieuwe uitingsvormen zijn geko-
men. Stromingen als het luminisme, De Stijl, het 
Expressionisme in Bergen (N.H.) en Groningen, dada 
in Drachten, de nieuwe zakelijkheid van onder meer 
Charley Toorop, het magisch realisme van Carel Wil-
link en Pyke Koch passeren de revue.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespe-
cialiseerd in de geschiedenis van de beeldende kunst uit de 
19de en 20ste eeuw.

Jan Sluijters, Maannacht IV, 1912

Een glazen oinochoe, gevonden in graf 6 in Vani, 4de eeuw voor Chr. Piet Mondriaan, Compositie in rood, geel en blauw, 1922
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zondag 11 april
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt trap Korenbeurs
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

John Hejduk, de architect van Wall House, beweerde 
ooit dat Groningen de meest democratische stad ter 
wereld is. ‘Want alle machthebbers daar hebben hun 
eigen plein: de handel de Vismarkt, het stadsbestuur 
de Grote Markt en de kerk het Martinikerkhof.’ Een 
pakkende uitspraak.

Groningen heeft een kleine binnenstad, het opper-
vlak bedraagt slechts één vierkante kilometer. 
Typerend voor de stad is dat een groot deel van dat 
kleine gebied bestaat uit pleinen en open ruimtes. 
Naast bovengenoemde machthebbers kreeg stad-
houder Ernst Casimir in de 17de eeuw een eigen 
open ruimte in de vorm van een ‘gaerde’, de huidige 
Prinsentuin.

Ooit liep de Vismarkt tot de Der Aa-kerk. De bouw 
van de Korenbeurs betekende een aanmerkelijke 
verkleining van het plein. Met de sloop van de Sint 
Walburgkerk in 1627 ontstond rechts van de Martini-
kerk een grote, open ruimte.

De geschiedenis van pleinen en open ruimtes in de 
Groningse binnenstad is een dynamische geschiede-
nis. En die is nog niet voorbij, want het Kwinkenplein 
zal mettertijd waarschijnlijk verdwijnen en er zal een 
nieuwe open ruimte bij komen in de vorm van het 
Forumplein. Tijdens de wandeling blikken we terug 
en vooruit.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Vismarkt, Groningen

STADSWANDELING14
Pleinen en open ruimtes in de Groningse 

Als de wandeling is volgeboekt 
en alleen bij voldoende belang-
stelling gaat om 11 uur ook een 
wandeling van start.

binnenstad
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STADSWANDELING15
Europapark
zondag 25 april
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Treinstation Euro-
papark
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Als de wandeling is volgeboekt 
en alleen bij voldoende belang-
stelling gaat om 11 uur ook een 
wandeling van start.

De nieuwbouwwoningen van woonwijk De Linie in 
Europapark zijn niet de eerste huizen op deze plaats. 
Archeologen hebben er in 2004 de paalkuilen van 
een 2500 jaar oude boerderij gevonden: de oudste 
woning in Groningen voor zover bekend. De naam 
“De Linie” verwijst overigens naar de Helperlinie, 
aangelegd ná het beleg van 1672.

Een industrieel monument op het terrein is de voor-
malige turbinehal van de Helpmancentrale (tegen-
woordig de Mediacentrale). De zogeheten kolen-
muur is een ander overblijfsel uit het industriële ver-
leden. Het 43 hectare grote gebied waar het nieuwe 
stadsdeel verrijst, heeft dus een oude geschiedenis.

Europapark geniet nu vooral bekendheid door haar 
moderne stedenbouw en architectuur. Naast enkele 
historische overblijfselen zal de aandacht vooral 
uitgaan naar het eigentijdse Europapark: het schots-
scheve gebouw van Menzis, de witte Euroborg, de 
rijzige woontorens en de afwisselende bebouwing 
van woonwijk De Linie.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Europapark, Woonwijk De Linie



22

EXCURSIE16
Realisme – Het avontuur van 
de werkelijkheid
zondag 14 februari
vertrek
Groningen Hoofdstation 10.00 uur
Haren, Hotel Mercure 10.15 uur
aankomst 18.00 uur
€ 65,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleiding, koffie/
thee in de bus)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Van 23 januari tot en met 24 mei presenteert de 
Kunsthalle in Emden een grote tentoonstelling onder 
de titel Realismus – Das Abenteuer der Wirklichkeit. 
Courbet - Hopper – Gursky. Kunst in Zicht organiseert 
een excursie daar naar toe, waarbij de deelnemers in 
twee groepen zullen worden rondgeleid.

Realistische kunst boeit altijd door haar technische 
raffinement en bedrieglijke waarheidsgetrouwheid. 
Het alledaagse en bekende lijken vertrouwd, alles 
ziet er zo echt uit, en toch verschijnt alles in een 
nieuw daglicht. De caleidoscopische tentoonstelling 
in de Kunsthalle overspant een lange periode, van 
het realisme in de 19de eeuw, via nieuwe zakelijk-
heid, pop art en fotorealisme uit de jaren ‘60, tot aan 
hedendaagse realistische kunst. Getoond worden 
180 kunstwerken uit de disciplines schilderkunst, 
beeldhouwkunst, fotografie, videokunst en grafiek, 
van meer dan 100 internationaal bekende kunste-
naars. De werken worden in acht thema’s gegroe-

peerd: stilleven, interieur, stad, landschap, geschiede-
nis, genre, portret en figuur. Er zullen werken te zien 
zijn van gerenommeerde kunstenaars als Gustave 
Courbet, Edouard Manet, Wilhelm Leibl, Otto Dix, 
Carel Willink, Edward Hopper, Duane Hanson, 
Chuck Close, Bernd en Hilla Becher, Rineke Dijkstra, 
Arnout Mik, en vele anderen.

Charles Bell, Gumball XI, 1976
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EXCURSIE17
Amsterdamse School in Bergen
Het Nollenproject bij Den Helder
zondag 30 mei
vertrek
Groningen Hoofdstation 7.30 uur
Haren, Hotel Mercure 7.45 uur
aankomst 19.30 uur
€ 85,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleidingen, lunch, 
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Op zondag 30 mei brengt Kunst in Zicht een bezoek 
aan Bergen, waar we rondgeleid worden door Park 
Meerwijk. Dat villapark werd gebouwd in opdracht 
van Arnold Heystee (1876-1941), een tegelhandelaar 
uit Amsterdam. Heystee benaderde architect Frits 
Staal voor de artistieke leiding van het project. Staal 
was verantwoordelijk voor de verkaveling en park-
aanleg, en koos op zijn beurt vier andere architecten: 
Piet Kramer, Margaret Kropholler (de eerste vrou-
welijke architect van Nederland), Chris la Croix en 
Cornelis Blaauw.

Park Meerwijk werd gebouwd op twee hectare 
bosgrond en omvatte bij oplevering in 1917 zeven-
tien villa’s, waaronder zeven vrijstaande en twee 
dubbele woonhuizen. Daarnaast waren er twee 
driedubbele panden. Die eerste publieke presenta-
tie bracht een schokgolf aan positieve en negatieve 
reacties teweeg. Gekkenhuizen werden de villa’s wel 
genoemd. Opvallend is dat alle huizen een volstrekt 

unieke vorm kregen. Wat ze gemeen hebben is de 
toepassing van baksteen – het basismateriaal van de 
Amsterdamse School – hout en riet. Bovendien wer-
den in nagenoeg alle panden tegels uit het magazijn 
van Heystee gebruikt. Nu zijn er nog veertien huizen 
over. Tot de bewoners behoorden de kunstenaars 
Henri ten Holt, Henri Le Fauconnier, Jaap Weyand, 

J.F. Staal, Villa De Bark, 1917, Bergen
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Jan Fijn en Dirk Filarski, en Harald Vlugt (1957), een 
hedendaagse kunstenaar die in de jaren zestig en 
zeventig in Meerwijk opgroeide.

‘s Middags brengen we een bezoek aan het Nol-
lenproject. De kunstenaar Rudi van de Wint 

J.F. Staal, Tuinhuisje van De Ark, 1918

(1942-2006), bekend van de schilderingen voor de 
vergaderzaal van de Tweede Kamer, sloot eind jaren 
zeventig een succesvolle periode in de museale 
wereld af. Hij trok zich terug op een sterk verwaar-
loosd binnenduinterrein onder Den Helder. Met 
zijn vrouw en familie en een leger aan vrijwilligers 
maakte hij het terrein schoon en toverde hij het om 
tot een uniek universum. Hij bouwde zijn bouwsels 
als drager van zijn kunst, hij plaatste er zijn sculptu-
ren en hij ontwierp het terrein en de natuur opnieuw 
zodat het met elkaar samensmolt en één geheel 
werd. Zo ontstond het totaalkunstwerk ‘De Nollen’. 

Rudi van de Wint, Eidolon (De kelk), 1993-1998
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EXCURSIE18
Essen en het Ruhrgebied
Culturele Hoofdstad van Europa 2010

donderdag 13 mei tot en met 
zondag 16 mei
vertrek
Groningen Hoofdstation 7.00 uur
Haren, Hotel Mercure 7.15 uur
aankomst 21.00 uur
€ 425,00 (inclusief vervoer tou-
ringcar, overnachting, ontbijt, 
entrees, rondleidingen; exclusief 
annuleringsverzekering en ver-
plichte bagageverzekering)
toeslag eenpersoonskamer  
€ 80,00
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Inschrijving mogelijk tot uiterlijk 
26 maart

De stad Essen en het omliggend 
Ruhrgebied zijn uitgeroepen tot 
culturele hoofdstad van Europa 
2010. Kunst in Zicht organiseert 
daarom een reis naar dit industrie-
gebied, dat tot voor kort nog een zeer slecht imago 
had. De afgelopen 20 jaar heeft de Kohlenpott een 
grote verandering ondergaan: vieze, stinkende 
fabrieken, hoogovens en mijnen zijn omgetoverd tot 
cultuurcentra en verlaten bedrijfsterreinen hebben 
een tweede leven gekregen als groene recreatie-
ruimte of milieuvriendelijk kantorenpark. De afval-
bergen waren zwart en ontoegankelijk, nu zijn ze 
groen en bewandelbaar en bieden uitzicht over een 
verstedelijkt gebied, waar steeds minder de rokende 
schoorstenen en steeds meer de groene accenten 
domineren. We overnachten in de cultuurhoofdstad 
Essen en maken van daar uit excursies in verschillen-
de richtingen. Op het programma staan de volgende 
evenementen (wijzigingen voorbehouden).

Museum Folkwang Essen
Na een ingrijpende renovatie door de architect 
David Chipperfield opent Museum Folkwang haar 
deuren in maart 2010 met een grote tentoonstelling, 
gewijd aan de unieke verzamelgeschiedenis van het 
museum. Centraal staat de reconstructie van de ver-
zameling van de oprichter Karl Ernst Osthaus (1874-
1921). Hij studeerde kunstgeschiedenis, filosofie 
en literatuur, en was dankzij een erfenis in staat om 
kunst te kopen. Vanuit zijn kunstverzameling ontwik-
kelde zich in korte tijd een toonaangevend museum 
voor moderne kunst. Museum Folkwang toonde als 
eerste openbare verzameling in Duitsland werken 
van de pioniers van het modernisme, zoals Cézanne, 
Gauguin, van Gogh en Matisse. Net als destijds zul-

Langen Foundation
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len nu werken van de modernisten staan en hangen 
naast beelden en gebruiksvoorwerpen uit China, 
Japan, Griekenland en Egypte, Java en Oceanië.

Biennale Lichtkunst
Onder het motto ‘open licht in particuliere ruim-
tes’ worden twee maanden lang lichtkunstwerken 

in privé-huizen in Bergkämen, Bönen, 
Fröndenberg, Hamm, Lünen en Unna 
getoond. Rond 60 internationaal gere-
nommeerde kunstenaars zijn voor dit 
kunstproject uitgenodigd. Twee maanden 
lang zijn zij met hun werk te gast bij huis-
eigenaren in deze plaatsen. Qua opzet 
doet dit evenement sterk denken aan de 
tentoonstelling ‘Chambres d’Amis’, die 
Jan Hoet in 1986 in Gent organiseerde. 
Deelnemende kunstenaars zijn onder 

meer Christian Boltanski, Tracey Emin, Jenny Holzer, 
John Körmeling, Pippilotti Rist, James Turrell. Ook 
zal er werk te zien zijn van reeds overleden kunste-
naars, zoals Bas Jan Ader, Loie Fuller, Dan Flavin.

Gasometer Oberhausen
Gasometer Oberhausen is een grote gashouder in 
Oberhausen. Hij heeft een hoogte van 117 meter en 
is opgenomen in de Europese Industrieel Erfgoed-
Route. De gashouder werd in 1927-1929 gebouwd 

en in 1988 uit gebruik genomen. Sinds 1993 is de 
voormalige gashouder een expositiecentrum. In het 
kader van Ruhr 2010 is er een project te zien onder 
de titel Sternstunden – Wunder des Sonnensystems. 
De tentoonstelling verbindt natuurwetenschappe-
lijke, cultuurhistorische en artistieke inzichten met 
elkaar en spreekt daardoor zowel het denken als het 
voelen aan.

Zeche Zollverein
In Essen bevindt zich het voormalige kolenmijncom-
plex van de Zollverein, gebouwd in 1932 naar ont-

Gasometer, Oberhausen

Egill Sæbjörnson, Lampi, 2007
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werp van de Duitse architecten Schupp en Kremmer 
in Bauhaus stijl. Toentertijd was het het grootste en 
modernste kolenmijncomplex ter wereld. Sinds 1986 
worden er geen kolen meer gedolven. Het complex 
is verbouwd tot design- en kunstcentrum en muziek-
theater. Het hoofdgebouw is geheel intact gelaten 
en de tijd lijkt er stil te staan. Gekozen kan worden 
uit twee rondleidingen. In de architectuurrondleiding 
kan de bezoeker via transportbanen voor de steen-
kool steeds verder omhoogklimmen, totdat hem op 
het dak een magnifiek uitzicht over het Ruhrgebied 
en de nog zichtbare sporen van de mijnbouwindu-
strie wacht. De kunstrondleidng voert onder meer 
langs een installatie van Ilja Kabakov

Insel Hombroich
Museum lnsel Hombroich dankt zijn naam aan een 
eilandje in de rivier de Erft, waarop een oud landhuis 
staat. In het moerassige parklandschap rondom deze 
‘Rosavilla’ zijn in de loop der jaren een tiental pavil-
joens gebouwd door de architect Erwin Heerich. De 
kunstenaar Gotthard Graubner heeft de uiteenlopen-
de kunstwerken op een fraaie, maar ook uitzonder-
lijke wijze opgesteld. De bezoeker wordt niet lastig-
gevallen met informatie, maar kan zich ongehinderd 
laten betoveren door de schoonheid van objecten uit 
tal van culturen en tijdperken. Zo omvat de collectie 
onder meer bronzen en terracotta beeldjes uit Per-

zië, porselein uit China en etsen van Rembrandt. Uit 
de twintigste eeuw treffen we er schilderijen aan van 
onder andere Paul Cézanne, Henri Rousseau, Francis 
Picabia, Hans Arp, Kurt Schwitters, Lovis Corinth 
en de Nederlander Bart van der Leck. En verder 
tekeningen van Gustav Klimt, Constantin Brancusi en 
Alberto Giacometti, en door Henri Matisse ontwor-
pen kostuums voor een ballet van Diaghilev.

Langen Foundation
Op de voormalige NAVO-raketbasis, in de directe 
nabijheid van Museum Insel Hombroich, gingen in 
september 2004 de deuren open van de Langen 
Foundation. Basis voor dit nieuwe museum is de col-
lectie van het echtpaar Victor en Marianne Langen. 
Sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw verzamelden 
zij 500 Japanse kunstvoorwerpen van de 12de-20ste 
eeuw en 300 werken van 20ste-eeuwse kunstenaars 
als Cézanne, Braque, Warhol, Rotkho en Bacon. Het 
museumgebouw werd ontworpen door de Japanse 
architect Tadao Ando (Osaka 1941).

Zeche Zollverein
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Organisatie
Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het ver-
breiden van kennis over beeldende kunst, architec-
tuur en archeologie om de ontwikkeling van belang-
stelling voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan 
te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht 
lezingen, wandelingen en excursies, waarin zowel 
historische als actuele onderwerpen op het gebied 
van beeldende kunst, architectuur en archeologie 
aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan 
lopende tentoonstellingen. 
Alle lezingen, wandelingen en excursies worden 
verzorgd door deskundige docenten, voor het 
merendeel kunsthistorici, historici en archeologen.

Inschrijving 
Inschrijving voor de activiteiten kan op drie manie-
ren geschieden:
-schriftelijk via het inschrijfformulier: in het pro-
grammaboekje of op de website www.kunstinzicht.
org en storting van het verschuldigde bedrag onder 
vermelding van het volgnummer van het program-
maonderdeel op gironummer 4970581 ten name 
van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen.  
-telefonisch via (050) 318 86 5I 
rechtstreeks: dinsdag van 10.00 - 13.00 uur 
buiten kantooruren: via het antwoordapparaat. 
Voor betalingswijze zie boven. 
-contante betaling (alleen lezingen en wandelingen) 
bij Boekhandel van der Velde, A-Kerkhof 45-47, 
Groningen (niet telefonisch). 

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van 
binnenkomst van de betaling.

Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om 
slechts één of twee avonden bij te wonen, in plaats 
van het totale aantal bijeenkomsten. 

Voorwaarden 
Wanneer een programmaonderdeel door omstan-
digheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers 
hiervan bericht in de week voor de geplande 
aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt 
uiteraard teruggestort. Afzeggen door deelnemers 
kan tot 21 dagen voor aanvang van het program-
maonderdeel. Het reeds betaalde geld wordt terug 
betaald onder aftrek van 30% administratiekosten. 
Nadien is geen restitutie meer mogelijk. 

Voorwaarden meerdaagse reizen
Voor meerdaagse reizen wordt door de Stichting 
Kunst in Zicht geen geld gerestitueerd. U kunt 
hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten onder 
andere via onze reisorganisatie. Wordt een meer-
daagse reis door ons geannuleerd, dan krijgt u hier-
van tijdig bericht. Het door u gestorte geld ontvangt 
u dan uiteraard volledig terug..

Voordelen van het donateurschap 
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht heb-
ben een streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal 
voor de donateurs een activiteit georganiseerd. 
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het 
programmaboekje met het complete overzicht en 
eventuele aanvullende informatie over de activitei-

ten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen de donateurs 
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelin-
gen en excursies.

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar  
(I januari - 31 december) steunt u de activiteiten van 
Kunst in Zicht. U kunt zich opgeven door het aan-
meldingsformulier achter in het boekje in te sturen. 

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, 
tel (050) 318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur recht-
streeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; 
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug). 

Lezingen en excursies op bestelling 
Kunst in Zicht verkoopt lezingen, wandelingen en 
excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al 
voor vele instellingen in Noord-Nederland. In het 
docentenbestand van Kunst in Zicht is een groot 
aantal sprekers opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd 
op zeer diverse terreinen. Dat betekent dat het 
aantal onderwerpen, dat aangeboden kan worden, 
vrijwel onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen 
en excursies kunnen cursussen van iedere gewenste 
lengte, over ieder gewenst onderwerp, op maat 
worden afgeleverd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Carolien ten Bruggencate of Anna Keller, tel (050) 
318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur rechtstreeks/ 
buiten deze uren via het antwoordapparaat; wij bel-
len u dan zo spoedig mogelijk terug).



 
   Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats

Lezingen

1 Die Brücke  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

2 De Ploeg en Die Brücke ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

3 Op zoek naar het aards paradijs ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

4 Kunststad Berlijn ....x  € 12,50 ....x  € 11,00 ....x  € 8,00

5 Shanghai 2010 ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

6 Naar Oostland! ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

7 Camino de Santiago ....x  € 20,00 ....x  € 18,00 ....x  € 12,00

8 Ruhrgebied 2010 ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

9 Judith Leyster ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

10 Kandinsky en Der Blaue Reiter ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

11 Paul Gauguin ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

12 Themamiddag Goud uit Georgië ....x  € 15,00 ....x  € 13,50 ....x  € 6,00

13 Cursus Nederlandse kunst ....x  € 30,00 ....x  € 27,00 ....x  € 18,00

Stadswandelingen

14 Pleinen ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

15 Europapark ....x  € 10,00 ....x  € 9,00 ....x  € 6,00

Excursies

16 Emden ....x  € 65,00 ....x  € 55,00

17 Bergen-Den Helder ....x  € 85,00 ....x  € 75,00

18 Essen en het Ruhrgebied ....x  € 425,00 ....x  € 395,00

Toeslag éénpersoonskamer  ....x  € 80,00

Administratiekosten        €1,50

Totaal        € .........

Inschrijfformulier

heer/mevr.:

straat:

postcode en woonplaats:

telefoon:

bank/gironummer:

• Stuur dit formulier naar Stich-
ting Kunst in Zicht, Postbus 
1181, 9701 BD Groningen.

• Maak tegelijkertijd het verschul-
digde bedrag vermeerderd met 
€ 1,50 administratiekosten over 
op giro 4970581 t.n.v. Stichting 
Kunst in Zicht, Groningen.

• U bent ingeschreven voor een 
lezing, cursus, wandeling of 
excursie zodra wij uw inschrijf-
formulier en uw betaling heb-
ben ontvangen. U krijgt het 
inschrijfbewijs dan toegestuurd. 
Inschrijving op volgorde ont-
vangst betaling✁
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Word nu donateur...

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar (I januari - 
31 december) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. 
U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier in 
te sturen.

Ja, 
ik/wij word(en) donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

✁



Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzicht.org
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