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Inhoud

Business as usual

Lezingen
 1  Barcelona, stad der wonderen
 2   Spree-Athen. Berlijn en de architect Karl 

Friedrich Schinkel
 3  Camino de Santiago. De pelgrimstocht naar 

het graf van de Heilige Jacobus
 4  Merkwaardige portretten
 5  Byzantijnse beeldenstrijd
 6   De Folkingestraat-synagoge als ‘plaats van 

herinnering’
 7  Huid!
 8  Kunst natuurlijk
 9  Historiserende architectuur: een wanproduct?
 10   Russische sprookjes en Russisch karakter in 

beeld
 11  Arenakapel in Padua
 12  Themamiddag: Langs het Baltische parelsnoer

Cursus
 13   Alleen de adem ontbreekt. Vlaamse schilder-

kunst uit de 15de eeuw
Stadswandelingen en fietstocht
 14  Europapark
 15  Haren, tuinstad van het Noorden
 16  Art Nouveau in de Groningse binnenstad

Excursies
 17  Turner in Hamburg
 18  Middeleeuwse kerkinterieurs in Ost-Friesland

Organisatie
Inschrijfformulier
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Jan van Eyck, Portret van Giovanni 
Arnolfini en zijn vrouw, 1434 (detail).
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De viering van ons zilveren jubileum is bijna voorbij. 
Een nieuw seizoen lonkt. U heeft het nieuwe pro-
grammaboekje met lezingen, wandelingen en excur-
sies in de hand. Business as usual?

We citeerden een aantal jaren geleden Ernst 
Gombrich. Hij zei dat je over kunst nooit raakt 
uitgepraat. We hopen dat ons nieuwe programma 
dit bevestigt. Voor de samenstellers van het boekje 
is het altijd weer een spannend moment: het pro-
gramma is klaar en het wachten is op het moment 
dat de aanmeldingen weer binnenstromen. Deelt u 
ons enthousiasme over de gekozen onderwerpen? 
Business as usual? Wat ons betreft niet!

We hebben weer een breed en zeer gevarieerd 
programma voor u kunnen samenstellen. Het ver-
zamelen van ideeën blijft doorgaan. Op het moment 
van het uitkomen van het nieuwe programmaboekje 

hebben wij al weer onderwerpen voor het volgende 
seizoen. Misschien is dit ook voor u een geruststel-
lende gedachte. Wij kunnen nog jaren voort! We zijn 
en blijven tenslotte toch artoholics.

Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
juli 2011

Business as usual
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woensdag 12 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Als je aan Barcelona denkt, denk je al gauw aan de 
Ramblas, de Barri Gòtic, de Sagrada Familia, de 
bergen Montjuich en Tibidabo, het schiereiland 
Barceloneta, et cetera. Maar er is nog zoveel meer, 
al was het alleen al de bewogen geschiedenis van de 
stad met zijn vele ups en downs. 

Als je De stad der wonderen van Eduardo Mendoza 
leest, word je meegevoerd naar de periode aan het 
eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw, 
die deels samenvalt met de Europese fin de siècle. 
Het boek gaat over de duistere kanten van de stad, 
maar ook over een tijd dat van alles mogelijk was. In 
die tijd kwam de grote stadsuitbreiding van Ildefonso 
Cerdà –de Eixample– van de grond en zagen chique 
stadspaleizen, stedelijke pleinen en fraaie parken 
het daglicht. Deze periode is een onderdeel van de 
Renaixença of 19de-eeuwse wedergeboorte van de 
stad. De bouwstijl in de periode 1880-1910 noemen 
de Catalanen het Modernisme (niet te verwarren 
met het modernisme uit de jaren twintig elders in 

Europa). Een typisch Catalaanse bouwstijl waarin 
architecten als Antoni Gaudi, Puig i Cadafalch en 
Lluis Domènech i Montaner excelleren.

Barcelona is een echte flaneerstad met boulevards, 
esplanades en pleinen van allure, maar ook met 
een wirwar van kleine straten in het centrum. Een 
ontelbare hoeveelheid cafés, tapasbars en res-
taurants vindt men over de hele stad verspreid. 
Vooruitlopend op de Olympische Spelen in 1992 
heeft Barcelona in de jaren tachtig een kwaliteits-
sprong gemaakt ten aanzien van de openbare ruimte 
(ook Groningen werd daardoor beïnvloed) en zijn 
er flaneerkades, stadsstranden, en allerlei vormen 
van vermaak, waaronder twee jachthavens, een 
spectaculair zeeaquarium en een IMAX-theater gere-
aliseerd. Aan een der meest fascinerende gebouwen 
van Spanje, de Sagrada Familia, wordt sinds 1882 
gebouwd. De voltooiing zal naar schatting in 2030 
een feit zijn, tenminste als er voldoende donaties 
blijven binnenstromen. Omdat de kerkruimte 

Barcelona, stad der wonderen

LEZING1
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Sagrada Familia, westzijde, Barcelona

onlangs is voltooid kan deze nu in al zijn schoonheid 
worden bewonderd. 

Het accent van de lezing zal voornamelijk liggen op 
de geschiedenis en de ontwikkeling van de stad, 
met speciale aandacht voor de stedenbouwkundige, 
architectonische en landschappelijke aspecten. 

Tjalling Visser is stedenbouwkundige en oud-docent 
Urban Design en Geschiedenis van Stedenbouw en 
Landschap aan de Academie van Bouwkunst te Groningen.
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donderdag 13 oktober
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Bert Overbeek
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Geen enkele 19de-eeuwse architect heeft zo 
sterk zijn stempel gedrukt op Berlijn als Karl 
Friedrich Schinkel (1781-1840). Tot zijn belang-
rijkste bouwwerken behoren de Neue Wache aan 
Unter den Linden en het Concertgebouw aan de 
Gendarmenmarkt. Maar het meest tot de ver-
beelding spreekt waarschijnlijk het Altes Museum, 
gebouwd tussen 1823 en 1830, dat de basis vormt 
van het Berlijnse Museumeiland. Sinds februari 2011 
zijn hier de Berlijnse verzamelingen van de Griekse 
en Romeinse kunst verenigd. 

Het Altes Museum is het oudste museumgebouw in 
Europa dat speciaal voor museale doeleinden werd 
ontworpen en gebouwd. Hier zouden de kunstschat-
ten van de Pruisische koning voor een breder publiek 
toegankelijk gemaakt worden. Tegelijkertijd kwam in 
Schinkels ontwerp echter ook een nieuwe visie op 
de rol van de kunst in de samenleving tot uitdruk-
king. Het gebouw is opgezet als een classicistische 

tempel voor de kunst. Niet langer het praktisch nut 
van de kunst stond hier centraal, maar de gedachte 
dat kunst autonoom was en bij zou moeten dragen 
aan de individuele ontwikkeling van de bezoeker. 

In de lezing zal niet alleen ingegaan worden op de 
architectuur van het Altes Museum, maar ook op 
deze culturele en ideologische achtergrond van 
Schinkels ontwerp en op de stedenbouwkundige 
context van het gebouw.

Bert Overbeek is historicus, gespecialiseerd in de recep-
tiegeschiedenis van de klassieke oudheid en de cultuurge-
schiedenis van Duitsland in de 19de en vroege 20ste eeuw. 
Voor zijn afstudeerscriptie deed hij in 1991-‘92 archie-
fonderzoek in Berlijn. In 2005 promoveerde hij op een 
proefschrift over de geschiedschrijver en politicus Theodor 
Mommsen (1817-1903), waarvoor hij opnieuw drie maan-
den onderzoek deed in Berlijn.

Spree-Athen
Berlijn en de architect Karl Friedrich Schinkel

LEZING2
Karl Friedrich Schinkel, 
Altes Museum, Berlijn
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LEZING3
Camino de Santiago
De pelgrimstocht naar het graf van de Heilige Jacobus

dinsdag 1 november 
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Chris Houwman

plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen

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

Aan het begin van de 9de eeuw schrikken de bewo-
ners van Noordwest-Spanje op van een bijzondere 
gebeurtenis. Boven een heuvel verschijnt een grote 
heldere ster. De bevolking is in rep en roer, de bis-
schop gaat op pad en de ster leidt tot de ontdekking 
van het graf van de apostel Jacobus. De herontdek-
king en de eerbewijzen 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. Bruggen 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 
volgende vragen worden besproken: hoe ontstond 
de pelgrimsroute naar Santiago? Welke gebeurtenis-
sen gingen er aan vooraf? Waarom gingen de mensen 

in de middeleeuwen op pelgrimstocht? De lezing 
volgt het spoor van de Camino langs beroemde 
monumenten, zoals de kathedralen van Burgos en 
León, en wonderlijke 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.

De apostel Jacobus de 
Oudere als pelgrim, 
Frankrijk, circa 1430
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LEZING4
Merkwaardige portretten
dinsdag 8 november 
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Saskia Goddijn

plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen

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

Onder portrettisten wordt wel gezegd: ‘De beste 
manier om van vrienden vijanden te maken, is hun 
portret te schilderen’ en Michelangelo verklaarde 
dat hij geen portretten wilde schilderen omdat de 
meeste modellen simpelweg niet 
mooi genoeg waren om door hem 
vastgelegd te worden. Deze lezing 
gaat vooral over vreemde portretten, 
lelijke (?) modellen, lastige klanten, 
kritische critici en eigenwijze portret-
schilders. 

Al sinds de klassieke oudheid wordt 
schoonheid verbonden aan goedheid: 
Wie mooi is, is goed, wie lelijk, slecht. 
Van oudsher verwachten modellen 
en of opdrachtgevers van een portret 
dan ook dat ze er ‘goed’ op komen te 
staan, – en ‘goed’ dat is dus: ‘mooi’. 
Maar: wat is ‘mooi’? En wat nu als het 
model een afwijkend uiterlijk heeft? 
Wat nu als de portrettist iets anders 

ziet – en dus vastlegt – dan de geportretteerde of de 
toeschouwer? 

In deze lezing besteden we aandacht aan merk-
waardige portretten en de reactie van modellen, 
opdrachtgevers en critici op die portretten. Zo 
komen we onder andere een beeldschoon portret 
tegen van een meisje met een ‘beestachtig uiter-
lijk’, het problematische model Anna van Cleef in 
een portret van Hans Holbein, het portret van een 

mopperende Churchill, oprechte 
portretten van Lucian Freud die de 
zichtbare werkelijkheid weigert te 
ontkennen, naaktportretten van 
kunstenares Jenny Saville die com-
mentaar geeft op huidige schoon-
heidsidealen en portretten uit een 
niet eens zo ver verleden die het 
publiek en of de heren critici om 
nu vaak onvoorstelbare redenen 
shockeerden.

Saskia Goddijn is kunsthistorica.  
Zij doceert aan diverse instellingen en 
begeleidt reizen.

Lucian Freud, Portret van Queen Elisabeth II, 
2000-2001
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LEZING

Byzantijnse beeldenstrijd
donderdag 17 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Saskia van Lier
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het verbod om beelden van God te maken is één van 
de tien geboden. Het lijkt alsof het christendom zich 
weinig van dit verbod heeft aangetrokken. De protes-
tantse beeldenstorm laat echter zien dat de menin-
gen over het beeldgebruik verdeeld zijn. Al veel 
eerder in de geschiedenis, in de achtste en negende 
eeuw, woedde een veel ingrijpender en belangrijker 
beeldenstorm in het Byzantijnse Rijk. Alle beelden, 
iconen en mozaïeken werden verwoest, icoonvereer-
ders werden vervolgd, zelfs gedood. 

De beeldenstrijd was geen bijzaak van een grotere 
kwestie, zoals ten tijde van de Reformatie, maar het 
was de kwestie zelf: mogen beelden vereerd wor-
den? De uiteindelijke keuze vóór het gebruik en de 
verering van beelden werd theologisch onderbouwd. 
Deze onderbouwing doet nog steeds dienst en 
werd zelfs recent nog door paus Johannes Paulus II 
aangehaald. Mogelijke oorzaken en de gevolgen van 
deze ‘eerste’ beeldenstorm worden in deze lezing 
gebracht met veel beeldmateriaal.

Saskia van Lier studeerde godsdienstwetenschap aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in het 
middeleeuws christendom, de kerkbouw en de liturgie. 

Chludovpsalter, 9de eeuw: de patriarch van Constantinopel 
wist een icoon uit

5
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LEZING6
De Folkingestraat-synagoge als 
‘plaats van herinnering’
zondag 20 november
14.00-16.00 uur
€ 12,50 (inclusief koffie en thee)
spreker dr. Stefan van der Poel

plaats Synagoge, Folkingestraat 
60, Groningen

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

De synagoge in de Folkingestraat, een ontwerp van 
architect Tjeerd Kuipers, werd in 1906 ingewijd. 
Slechts ongeveer 100 van de 3000 joden overleefden 
de tweede wereldoorlog. De Joodse gemeente zag 
zich daarom genoodzaakt het gebouw in 1952 te 
verkopen. De nieuwe eigenaar was het Apostolisch 
Genootschap. Zij gebruikten het gebouw voor 
samenkomsten. Later werd de synagoge tot 1975 als 
wasserij gebruikt.

Vanwege het verval van het gebouw besloot de 
Groningse gemeenteraad het gebouw aan te kopen 
en te restaureren. Op 29 mei 1981 werd de synago-
ge heringewijd door rabbijn Jacobs. Sindsdien wordt 
de synagoge gebruikt als ‘sjoel’ door de Joodse 
gemeente Groningen en als culturele ruimte voor 
concerten, exposities, rondleidingen en educatie 
door de Stichting Folkingestraat Synagoge. 

De buitenzijde kreeg in de afgelopen maanden gron-
dige opknapbeurt. Reden voor Kunst in Zicht om 
Stefan van der Poel uit te nodigen voor een lezing 
in de Synagoge. De synagoge in de Folkingestraat 
kan beschouwd worden als plaats van herinnering, 
maar welke verschuivingen en veranderingen heb-
ben er plaatsgevonden in onze manier van kijken? 
Waarom stond dit gebouw aanvankelijk nog op 
de lijst om gesloopt te worden? En wat heeft het 
gebouw van doen met het Joodse monument van 
Edu Waskowsky aan de Hereweg? 

Stefan van der Poel gaat tevens in op de ethiek van 
het herinneren. Welke risico’s kleven er bijvoor-
beeld aan het collectieve herinneren? Herinneren is 
immers tevens een politieke en morele daad, met 
steeds weer onbedoelde gevolgen. En welke rol 
heeft de historicus bij dit alles? Welke plichten heeft 
hij jegens de levenden en de doden?

Stefan van der Poel is universitair docent bij de vakgroep 
Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn 
specialismen liggen op het gebied van de Moderne Joodse 
geschiedenis en de geschiedenis van Midden-Europa.Synagoge in de Folkingestraat, Groningen © Geert Schotanus
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LEZING7
Huid!
dinsdag 29 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Saskia Goddijn

plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen

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

In deze lezing gaat alle aandacht uit naar de weerga-
ve van het grootste menselijke orgaan, de huid – het 
omhulsel van de innerlijke mens, de beschermer – en 
één van de eerste zaken waar we mee geconfron-
teerd worden in de omgang met andere mensen. 
We buigen ons over vele voorbeelden: van heel oud 
tot vrij recent (bijvoorbeeld Jenny Saville en Lucian 
Freud), van de voorstelling van gladde, roomwitte 
huid, tot roze molligheid tot prachtig diepzwart en 
ontdekken hoe de weergave van huid al eeuwenlang 
een essentiële – en uitdagende – artistieke uitdaging 
is geweest. 

De juiste weergave van huid stond niet voor niets 
al vroeg ergens bovenaan in de lijst van vereiste 
vaardigheden van een kunstenaar. En dat terwijl het 
schilderen van huid allesbehalve eenvoudig is!  
De kunstenaar moet allerlei besluiten nemen, zoals 
de suggestie van kleur(en!), volume en massa, 
plooien, textuur en het wel of niet weergeven van 
details zoals rimpels, sproeten, wratten… en cel-
lulitis! Pieter Pauwel Rubens was buitengewoon 

gefascineerd door deze ‘kleine opgezette vetpols-
ters’ die, zoals hij het omschreef, ‘met elke beweging 
van het lichaam veranderen en zich onder de soepele 
huid uitrekken of samentrekken’’. 

Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij doceert aan diverse 
instellingen en begeleidt reizen.

Domenico Ghirlandaio, Portret van een oude man 
met jongen, 1488
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LEZING8
Kunst natuurlijk
woensdag 30 november
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten 
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Naar aanleiding van de tentoonstelling Windflower, 
Perceptions of Nature in het Kröller Müller Museum 
(9 oktober 2011 tot en met 15 januari 2012) wijdt 
Kunst in Zicht een lezing aan enkele hedendaagse 
kunstenaars die de natuur centraal stellen in hun 
werk.

De Italiaanse beeldhouwer Giuseppe Penone heeft 
zijn artistieke wortels in de Arte Povera-beweging 
uit het eind van de jaren zestig. Hij maakt beelden 
en installaties van natuurlijke materialen zoals steen, 
hout, klei en delen van planten. Thomas Grünfeld 
(1956) stelt als kunstenaar-preparateur nieuwe 
hybride dieren samen en noemt ze vervolgens 
Misfits. Hoe geslaagd deze misbaksels zijn, zul-
len we in de lezing vaststellen. Ook in het oeuvre 
van Damien Hirst komen veel dieren voor, zoals 
haaien, koeien en vliegen. Niet opgezet, maar op 
sterk water gezet bijvoorbeeld. Vaak dragen deze 

werken lange titels die niets te maken lijken te heb-
ben met het beest. De Belgische kunstenaar Koen 
Vanmechelen is al jaren bezig met een levend kunst-
werk-in-wording: Cosmopolitan Chicken Project, 
een wereldomspannend kruisingsproject dat niet 
streeft naar raszuiverheid, maar naar de geboorte 
van de Kosmopolitische Kip.

De natuur en Oosterse denkwijzen zijn belang-
rijke elementen in het werk van herman de vries. 
Verandering en tijdelijke ordeningen zoals die heer-
sen in de natuur, komen bijvoorbeeld tot uitdrukking 
in werken met gevallen boombladeren of in een 
verslag van een onderzoek naar planten gevonden 
op een afgeperkt stuk weiland. Ook Mark Dion is 
gefascineerd door manieren waarop de mens pro-
beert de wereld te ordenen. Zo vind je in zijn werk 
elementen uit de archeologie en de ecologie. De 
Nederlandse ‘land artist’ Will Becker kwamen we in 
het voorjaar tegen in de Verbeke Foundation, waar 
hij een kunstwerk maakte van oude wilgenbomen 
die hij met elkaar vervlocht. Second Life is een meer-
jarig project om het groeiproces van de natuur te 
manipuleren.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica, gespeciali-
seerd in de geschiedenis van de kunst van de 19de en 20ste 
eeuw.

Thomas Grünfeld, Misfit (Giraf/Struisvogel/Paard), 
2000 © VG Bild-Kunst, Bonn
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LEZING9
Historiserende architectuur:  
een wanproduct?
zondag 11 december
14.00 - 16.00 uur
€ 15,00 (inclusief entree museum, 
koffie/thee)
spreker  
prof. dr. Vincent van Rossem

plaats Museum De Buitenplaats, 
Hoofdstraat 76, Eelde

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

In de afgelopen vijftien jaar zijn overal in Nederland 
woningen en zelfs hele wijken verrezen in min of 
meer traditionele bouwstijlen. In bepaalde kringen 
wordt deze historiserende architectuur nog altijd 
beschouwd als een wanproduct. Deze misvatting 
berust op het idee dat elk ontwerp revolutionair 
moet zijn, of minstens origineel en eigentijds. Onze 
architectuurscholen propageren dit beginsel nog 
altijd als de hoogste waarheid van het vak. Het is een 
wonderlijke erfenis van de avant-gardes uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw. 

In werkelijkheid bestaat de hele geschiedenis van 
de bouwkunst uit historiserende architectuur. Ook 
het zogenaamde modernisme dat nu in Delft wordt 
gedoceerd is al vele jaren geleden door Hans van 
Dijk gediskwalificeerd als ‘onderwijzersmodernisme’, 
een stijl die je moet leren om een diploma te krijgen. 
Historiserende architectuur biedt de ontwerper een 
veel rijker scala aan mogelijkheden, die minstens zo 

interessant zijn als de voorbeelden die Jan Duiker en 
Le Corbusier destijds gebouwd hebben. Zo kan ook 
tegemoet gekomen worden aan de grote behoefte 
aan meer variatie in de gebouwde omgeving bij het 
grote publiek.

Vincent van Rossem is hoogleraar Monumenten en ste-
denbouwkundige vraagstukken van de periode sinds de 
19e eeuw, in het bijzonder in de stad Amsterdam, aan de 
Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit 
van Amsterdam (UvA). Met zijn broer Maarten was hij in 
mei 2010 te gast in De wereld draait door. Samen met hun 
zus hebben ze een column in het tijdschrift Maarten geti-
teld Ergernissen.
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LEZING10
Russische sprookjes en 
Russisch karakter in beeld
woensdag 14 december
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Larisa Shcherbenok
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Het is bijna onmogelijk een echte Rus te zijn, wan-
neer je als kind niet de Russische sprookjes hebt 
leren kennen. Het vertellen van verhalen maakte 
deel uit van de opvoeding van de kinderen, van hoog 
tot laag, van boerderijen tot in de Tsarenpaleizen. 
Ook tijdens de wijdverbreide verfransing van de 
Russische adel (18de-19de eeuw) waren het de 
kindermeisjes die hun liever Frans dan Russisch 
sprekende heren volkssprookjes vertelden. Een 
citaat uit een brief van de grootste Russische dichter 
Alexander Poesjkin luidt: ‘In de avond luister ik naar 
sprookjes. En op die manier compenseer ik mijn 
vermaledijde opvoeding. Hoe charmant zijn deze 
sprookjes… ieder is een gedicht!’. In de tweede helft 
van de 19de eeuw werden de Russische schilders en 
componisten van opera’s en balletten ook geïnspi-
reerd door sprookjes. 

Tijdens de lezing vergelijken wij sprookjes van ver-
schillende volkeren, waarbij diverse aspecten ter 

sprake komen. Elk land heeft bijvoorbeeld zo zijn 
favoriete helden. Zij belichamen vaak niet zozeer het 
beste van het volk, maar meer de heersende idea-
len. De helden van de Europese sprookjes krijgen 
deugden als kracht, moed, overwinning en schoon-
heid toegedicht. De favoriete held van het Russische 
volksverhaal daarentegen is Ivan de Dwaas of Ivan 
de Ongelukkige. Uiterlijk is hij onopvallend, verricht 
schijnbaar domme en onnodige acties, streeft noch 
naar rijkdom, noch naar glorie. Hij weerspiegelt dik-
wijls het meest gewaardeerde van het volk: medele-
ven, bereidheid uit het hart te helpen, oprechtheid, 
gebrek aan hebzucht en pragmatisme. En uiteindelijk 
wordt hij steevast de winnaar van een sterkere en 
mooiere tegenstander.

In de meeste landen zijn sprookjes heden ten dage 
anachronistisch geworden. In Rusland daarentegen 
hebben ze hun betekenis behouden en zich aan de 
nieuwe tijden aangepast. Op deze avond bekijken 
we veel afbeeldingen en fragmenten van verfilmde 
sprookjes, en we beluisteren muziekfragmenten. 
Kortom, wanneer u op zoek bent naar iets typisch 
Russisch, dan zal deze lezing u zeker aanspreken en 
u zult daarna aanzienlijk meer over Russische sfeer 
en de aard van de mensen weten.
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Larisa Shcherbenok studeerde kunst-
geschiedenis aan de universiteit van Sint 
Petersburg. Sinds 2007 verzorgt zij cursus-
sen over en reizen naar Rusland voor diver-
sen leerinstellingen in Nederland.

Viktor Vasnetsov, De kikkerprinses, 1918



16

LEZING11
Arenakapel in Padua
donderdag 15 december 
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jan Tromp
plaats Hampshire Hotel, 
Radesingel 50, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

De Arenakapel bevindt zich in Padua, de stad van de 
Heilige Antonius, u weet wel van: Heilige Antonius, 
beste vrind, help dat ik mijn sleutels vind. Daar liet 
bankierszoon Enrico Scrovegni aan het begin van de 
14de eeuw een kapel bouwen, waarin fresco’s de 
wanden van onder tot boven sieren. Om deze fan-
tastische, kleurrijke schilderingen van Giotto is het 
kerkje wereldberoemd geworden; ze zijn minstens 
even adembenemend als die van de Sixtijnse kapel 
in Rome, twee eeuwen later. Jan Tromp hoopt ons 
daarvan te overtuigen door de totstandkoming kort 
en de iconografie uitgebreid aan bod te laten komen.

De extra opbrengsten van deze lezing komen ten 
goede aan het project Yenege Tesfa, een kleine non-
gouvernementele organisatie die microkredieten 
verstrekt aan kinderen in Ethiopië die beide ouders 
door aids hebben verloren.

Na zijn loopbaan als docent Franse taal- en letterkunde is 
Jan Tromp op zijn 65ste afgestudeerd in Kunstgeschiedenis 
en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam.

 
Giotto di Bondone, De geboorte van Christus, 
1304-1306
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Arenakapel, Padua
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THEMAMIDDAG12
Langs het Baltische parelsnoer
zaterdag 28 januari 2012
14.00 - 17.30 uur
€ 17,50 (inclusief koffie/thee, glas 
wijn/fris en een Baltische lekkernij)
spreker drs. Frederik Erens, drs. 
Frans van Nes, drs. John de Jonge

plaats Mennozaal (achter 
Doopsgezinde kerk), Oude 
Boteringestraat 33, Groningen

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

De drie Baltische landen, Estland, Letland en 
Litouwen, worden veelvuldig in één adem genoemd. 
Zelf benadrukken de drie Oostzeelanden meestal 
de onderlinge verschillen. Die zijn er dan ook 
genoeg: Estland en Letland zijn vooral protestants 
en Litouwen katholiek, terwijl Estland weer afwijkt 
als het om zijn taal gaat: die lijkt op het Fins, terwijl 
het Lets en Litouws vooral op elkáar lijken. Ook 
hun geschiedenissen lopen uiteen, hoewel ze zich in 
de 20ste eeuw alle drie tweemaal – voor het laatst 
in 1991 – hebben ontworsteld aan hun machtige 
Russische oosterbuur. Met een menselijke ketting die 
de hoofdsteden Tallinn, Riga en Vilnius met elkaar 
verbond, wisten de Balten elkaar in 1989 te vinden.

De drie hoofdsteden staan op deze Baltische mid-
dag centraal. Eerst het Estische Tallinn aan de Finse 
Golf, op een steenworp van Sint-Petersburg, met zijn 
Hanzeverleden en zijn stoer ommuurde, Duits aan-
doende binnenstad. Dan het Letse Riga, de Baltische 
metropool, ook een Hanzestad, maar daarnaast 
een schatkamer uit het fin de siècle met een grote 

 
Vilnius
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Russische inbreng. Vilnius ten slotte is een typisch 
Midden-Europese stad, rijk aan kerken en met 
een opmerkelijk Joods verleden. Dat deze stad tot 
Litouwen behoort, was lange tijd geen uitgemaakte 
zaak.

De sprekers houden zich al geruime tijd intensief met 
de Baltische landen bezig: Frans van Nes als vertaler 
van Estische literatuur, John de Jonge als voorzitter van 
de Nederlands-Baltische Vereniging en Frederik Erens 
als historicus en begeleider van cultuurreizen naar het 
Baltische gebied. Zij zullen u meenemen langs het Baltische 
parelsnoer, zodat u zich zelf een beeld zult kunnen vormen 
van de overeenkomsten en de verschillen in deze boeiende 
Europese regio. Na afloop drinken we een glas wijn of fris 
waar ‘suupisted’, ‘uzkodas’ of ‘ užkandžiai’ (resp. Estisch, 
Lets en Litouws voor borrelhapjes) bij geserveerd worden.

Tallinn

 
Riga, Schwarzhäupterhaus
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CURSUS13
Alleen de adem ontbreekt
Vlaamse schilderkunst uit de 15de eeuw

donderdag 27 oktober, 3 en 10 
november
14.00 - 16.00 uur
€ 30,00 / € 10,00 per keer
spreker drs. Anna Keller

plaats De Holm, Folkingestraat 
9b, Groningen

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

De schilderijen van de Vlaamse meesters uit de 
15de eeuw zijn ‘in werkelijkheid gemaakt zonder 
rede en kunstzin, zonder harmonie en gevoel voor 
verhoudingen, zonder vermogen te kiezen en durf, 
en tenslotte zonder inhoud en zonder zeggings-
kracht.’ Aan het woord is ‘Il divino’, de goddelijke 
Michelangelo, in een dialoog met Francisco de 
Holanda. De Holanda was een Portugese miniaturist 
en tijdens zijn verblijf in Italië voerde hij gesprekken 
met Michelangelo. De Italiaanse kunstenaar merkte 
ook nog op dat Vlaamse kunst alleen geschikt is voor 
zeer jonge of zeer oude vrouwen, nonnen en monni-
ken. Zijn opmerking geeft weer hoe men na de 16de 
eeuw over de Vlaamse schilderkunst dacht.

In de 15de eeuw waren de Vlaamse schilders Jan 
van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling 
en Hugo van de Goes ongekend populair, niet alleen 
in het noordelijke deel van Europa, maar ook in 
het zuiden: Spanje, Portugal en Italië. Na hun dood 

raakten ze in vergetelheid en hun werken belandden 
in depots of soms zelfs in stallen. De tentoonstelling 
‘De Vlaamse Primitieven’ in 1902 was het begin van 
de rehabilitatie van schilders uit de 15de eeuw.

In deze cursus krijgt u een overzicht van de werken 
van Jan van Eyck, Rogier van der Weyden en Hugo 
van der Goes. Ze plaatsten religieuze voorstellingen 
in alledaagse interieurs, waarbij sommige voorwer-
pen een ‘verborgen betekenis‘ hadden. De Italianen 
bewonderden in de 15de eeuw de portretten van 
Jan van Eyck; in hun ogen ‘ontbrak alleen de adem’, 
zo echt waren ze. Dankzij de olieverftechniek kon-
den de schilders veel aandacht aan de stofuitdrukking 
en allerlei details besteden. U krijgt voorbeelden 
van het verbluffend meesterschap van Jan van Eyck 
te zien. Ook wordt er kort op de invloed van de 
Vlamingen ingegaan. U ervaart dat deze kunst ‘een 
feest voor oog en ziel’ is en niet meer alleen aan 
jonge of oudere vrouwen is besteed!

Anna Keller studeerde kunstgeschiedenis in Boedapest 
(Invloed van de Vlamingen op de Hongaarse altaarkunst) en 
in Groningen (Invloed van de Kruisafneming van Rogier van 
der Weyden). Sinds haar afstuderen werkt ze als freelance 
docent en tolk.
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Jan van Eyck, Madonna met kanunnik 
Joris van der Paele, 1436
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STADSWANDELING

Europapark
zondag 25 september
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Treinstation 
Europapark
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.

Maar 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 en scheve gebouw van Menzis, de witte 
Euroborg, de rijzige woontorens en de afwisselende 
bebouwing van woonwijk De Linie. Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Woonwijk De Linie, Europapark, Groningen

14
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FIETSTOCHT15
Haren, tuinstad van het Noorden
zondag 2 oktober
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Jugendstilvilla, 
Rijksstraatweg 19
opgave Boekhandel van der Velde, 
A-Kerkhof 45-47, Groningen

Als de fietstocht is volgeboekt en 
alleen bij voldoende belangstel-
ling gaat om 11 uur ook een 
fietstocht van start.

Aan het eind van de 19de eeuw verrijzen in rap 
tempo villa’s langs de Rijksstraatweg. Het opvallen-
de, in neo-renaissancestijl gebouwde ’t Huis de Wolf 
uit 1892 is één van de eerste. Vrij snel daarop doet 
de moderne architectuur haar intrede in de vorm 
van fraaie Jugendstilpanden met de zo kenmerkende 
florale motieven.

Haren ontwikkelt zich in de daarop volgende jaren 
tot de ‘Tuinstad van het Noorden’. Vanaf 1920 lokt 
de gemeente met de slogan ‘waarom wachten 
met buiten wonen tot je binnen bent’ succesvol 
welgestelde Stad-Groningers naar Haren. Langs 
de Stationsweg, de Weg voor de Jagerskampen, de 
Terborgsteeg en vele andere straten worden onder 
anderen tal van chique Amsterdamse School-panden 
gebouwd: villa’s met plastisch vormgegeven rieten 

daken die welgevallig in een 
groene omgeving staan.

Maar Haren biedt nog veel 
meer: Delftse School-architec-
tuur, de Chaletstijl, straatmeu-
bilair uit lang vervlogen tijden 
(tramwachthuisjes), bijzondere 
boerderijen, en kubistische 
huizen. Meer weten én zien? 
Fiets dan mee!

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.
Jan Kuiler en Lucas Drewes, Woonhuis, 
Dilgtweg 6, Haren

Woonwijk De Linie, Europapark, Groningen
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STADSWANDELING16
Art Nouveau in de Groningse binnenstad
zondag 13 november
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Godert Walter, 
Nieuwe Ebbingestraat
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.

Art nouveau, jugendstil, Liberty, Catalaans moder-
nisme: het zijn verschillende benamingen voor 
één en dezelfde stroming die hoogtij vierde in de 
periode 1895-1910. Art nouveau heeft in ieder land 
zijn eigen, nationale kenmerken. Typerend voor 
Nederland zijn de kleurrijke tegeltableaus, tableaus 
met voorstellingen van pauwen, aapjes, bijen, bloe-
men, fruit en ranke vrouwen met weelderige haar-
dossen.

Dikwijls werden kosten noch moeite gespaard om 
art nouveau-panden een voorname uitstraling te 
geven. De architecten gebruikten daarvoor exotische 
houtsoorten, geïmporteerd natuursteen en de zoge-
heten verblendsteen. Aan het gebruik van die mate-
rialen hing natuurlijk een behoorlijk kostenplaatje. 
Nu was Groningen rond 1900 de derde handelsstad 
van Nederland, er was dus volop geld. Vandaar de 
rijkdom aan Art Nouveau-architectuur.

We gaan langs woonhuizen, winkels, bankgebou-
wen en werkplaatsen, en staan stil bij een aantal 

ontwerpen van Van Elmpt, één van de productiefste 
art nouveau-architecten. Waarom voorstellingen 
van bloemen, pauwen en wulpse vrouwen? Wat is 
verblendsteen? Welke geschiedenissen schuilen er 
achter Huize Tavenier? Deze en veel andere vragen 
worden beantwoord tijdens de rondleiding ‘Art nou-
veau in de Groningse binnenstad’.

Jaap Ekhart is kunsthistoricus.

Antonius Theodorus van Elmpt, Tegeltableau, Herestraat 101 
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EXCURSIE17
William Turner, schilder van de elementen
zaterdag 3 september
vertrek Groningen Hoofdstation
7.00 uur
Haren, Hotel Mercure 7.15 uur
thuiskomst 22.00 uur
begeleider
€ 60,00 (inclusief vervoer touring-
car, entree, rondleiding, koffie/
thee)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

William Turner (1775-1851) behoort tot de grote 
meesters van de romantische landschapsschilder-
kunst. Al op jonge leeftijd werd hij beroemd. De 
eerste olieverfschilderijen die hij als 20-jarige in de 
Royal Academy in Londen tentoonstelde, baarden 
algemeen opzien. En ook voor de rest van zijn lange 
artistieke loopbaan zou hij zijn tijdgenoten elke keer 
weer verbazen. 

Turner was een impulsieve schilder, die zich bezig-
hield met wisselende lichteffecten. Begon hij aan-
vankelijk, net als John Constable en Caspar David 
Friedrich, met topografisch correcte landschapsaqua-
rellen, geleidelijk aan raakte hij geobsedeerd door 
heftige natuuruitbarstingen die hij in steeds intensere 
kleuren en wildere kwaststreken weergaf. 

In veel van zijn latere schilderijen ontbreekt elke 
vorm van menselijke aanwezigheid: we zien alleen 
nog maar zeeën en luchten in gloeiende kleuren. 
Constable beschreef deze stijl denigrerend als 
‘luchtige visioenen, geschilderd in kleurige stoom’, 

maar Turner was een dichtende schilder geworden 
die naar dynamische, dramatische effecten zocht. 
Daarbij maakte hij gebruik van de nieuwste weten-
schappelijke inzichten, bijvoorbeeld de kleurenleer 
van Goethe en theorieën over het sublieme en het 
pittoreske. Zijn werk grensde uiteindelijk aan volledi-
ge abstractie en zo zou je Turner de eerste moderne 
kunstenaar - misschien zelfs wel action-painter - kun-
nen noemen.

In het Bucerius Kunstforum te Hamburg zijn olie-
verfschilderijen en aquarellen uit de Tate Gallery in 
Londen, evenals werken uit andere Britse, Duitse en 
Amerikaanse verzamelingen, gerangschikt rond de 
thema’s water, vuur, aarde en lucht. De elementen 
waar Turners werk steeds om draaide.

William Turner, The New Moon, 1840 
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DONATEURSEXCURSIE18
Middeleeuwse kerkinterieurs in Oost-Friesland
zaterdag 10 september
vertrek Groningen Hoofdstation
8.30 uur
Motel Haren 8.45 uur
thuiskomst 18.30 uur
begeleider dr. Justin Kroesen
€ 60,00 (inclusief vervoer touring-
car, entrees, rondleidingen, lunch, 
koffie/thee)
opgave uitsluitend bij Kunst 
in Zicht, tel 050-3188651 of 
info@kunstinzicht.org

Deze zomer zal er in het Schlossmuseum Jever een 
tentoonstelling te zien zijn over de middeleeuwse 
kerken in Oost-Friesland. Centraal staat daarin de 
vraag hoe de kerk was ingericht en hoe deze werd 
gebruikt voor de eredienst – de mis. 

De Oost-Friese kerken zijn vooral vanuit het 
Groninger perspectief boeiend. Beide gebieden 
vormden een eenheid in de middeleeuwen, maar in 
de 16de eeuw gingen de wegen uiteen toen Oost-
Friesland overwegend luthers werd en Groningen 
uiteindelijk overging tot het calvinisme. In de lutherse 
kerken van Oost-Friesland is veel meer van het oor-
spronkelijke interieur bewaard gebleven dan in de 
calvinistische kerken van Groningen.

Tussen 2000 en 2010 deden Justin Kroesen en 
Regnerus Steensma aan het Instituut voor Christelijk 
Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen 
onderzoek naar het middeleeuwse interieur van 
de Oost-Friese kerken. In juni 2011 resulteerde 
dit project in een rijk geïllustreerd boek. Voor de 

tentoonstelling in Jever vormde het onderzoek van 
Kroesen en Steensma de leidraad.

Tijdens deze dagexcursie neemt Justin Kroesen 
u mee naar de fascinerende wereld van de Oost-
Friese kerken. ‘s Ochtends reizen we naar Jever, 
waar we onder zijn begeleiding de tentoonstelling 
bekijken. ‘s Middags bezoeken we enkele kerken 
in het veld waar belangrijke stukken van de middel-
eeuwse inrichting bewaard zijn gebleven, waaronder 
Sillenstede (doopvont, altaarciboria, altaarretabel) en 
Buttforde (doksaal, doopvont, altaarretabel).

Justin Kroesen is universitair docent Kunstgeschiedenis 
van het Christendom bij de Faculteit Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
In mei 2011 verscheen Kirchen in Ostfriesland. Die mittelal-
terliche Ausstattung bij uitgeverij Michael Imhof in Fulda.

Interieur van de kerk in Sillenstede
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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, wandelin-
gen en excursies worden verzorgd door deskundige 
docenten, voor het merendeel kunsthistorici, histo-
rici 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 51: dinsdag van 10.00-
13.00 uur; buiten kantooruren: via het antwoordap-
paraat. 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 bijeen-
komsten.

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, stadswande-
lingen en excursies. Voor minimaal � 15,00 per 
persoon per jaar (1 januari - 31 december) steunt 
u de activiteiten van Kunst in Zicht. U kunt zich 
opgeven door het aanmeldingsformulier 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 rechtstreeks / 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 bellen u dan zo spoedig 
mogelijk terug).

Organisatie
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   Normaal Donateur Jongere Totaal Instapplaats

Lezingen

1 Barcelona ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

2 Spree-Athen (Berlijn) ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

3 Camino de Santiago ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

4 Merkwaardige portretten ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

5 Byzantijnse beeldenstrijd ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

6 De Folkingestraat-synagoge ....x  € 12,50  ....x  € 10,00  ....x  € 7,00

7 Huid! ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

8 Kunst natuurlijk  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

9 Historiserende architectuur ....x  € 15,00  ....x  € 12,50  ....x  € 8,00

10 Russische sprookjes ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

11 Arenakapel in Padua ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

12 Baltische middag ....x  € 17,50  ....x  € 15,00  ....x  € 10,00

Cursus

13 Vlaamse schilderkunst  ....x  € 30,00  ....x  € 27,00  ....x  € 18,00

Stadswandelingen en fietstocht

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

15 Fietstocht Haren ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

16 Art Nouveau  ....x  € 10,00  ....x  € 9,00  ....x  € 6,00

Excursies

17 Turner in Hamburg ....x  € 60,00  ....x  € 55,00  ....x  € 50,00

18 Donateursexcursie Ost-Friesland   ....x  € 60,00

Totaal        € .........

Inschrijfformulier

heer/mevr.:

straat:

postcode en woonplaats:

telefoon:

bank/gironummer:

e-mailadres: 

• Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in 
Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen.

• Maak tegelijkertijd het verschuldigde 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 hebben ontvangen.  
U krijgt het inschrijfbewijs dan toegestuurd.

 Inschrijving op volgorde ontvangst 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 vullen en naar ons op te sturen.

Ja, 
ik/wij word(en) donateur

heer/mevrouw

adres

postcode / plaats

telefoon

datum opgave

e-mail

Kunst in Zicht

Postbus 1181

9701 BD Groningen

✁



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