
 
 

 
 
 
Leiderdorp, 25 mei 2020 
 
 
Beste leden van de Kunstkring, 
 
Wij hopen dat u allen in goede gezondheid verkeert en ondanks de beperkingen van deze tijd 
genoeg kunt genieten van het buitenzijn en van wat wél mogelijk is.  
Ook wij vinden het jammer dat we dit seizoen niet feestelijk met elkaar kunnen afsluiten onder het 
genot van een drankje. 
 
Op de Kunstkringavond van 9 juni a.s. bieden wij onze leden een online·lezing aan over 'Caravaggio 
en Bernini. Barok in Rome'. Beleef het dramatische begin van de Barok met in de hoofdrol schilder 
Caravaggio en beeldhouwer Bernini. 
 
Vanuit uw eigen stoel waar dan ook kunt u deze lezing volgen en u ziet de afbeeldingen die u anders 
in de zaal zou zien. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
U heeft slechts een computer of tablet nodig met een werkende internetverbinding. 
Kunsthistoricus drs. Krzysztof Dobrowolski-Onclin verzorgt de lezing. 
Starttijd 20.00 uur, korte pauze rond 21.00 uur, eindtijd 22.00 uur. 
 
Met een bijna twee uur durend verhaal neemt Dobrowolski-Onclin ons mee 
naar het Rijksmuseum Amsterdam en toont ons alle bijzonderheden uit de 
kunst van deze twee beroemdheden. De tentoonstelling kunt u vanaf 1 juni 
nog een week bezoeken, echter lang niet iedereen zal daartoe in de 
gelegenheid zijn. Deze lezing biedt een mooi alternatief. In ons juni-bulletin 
dat u binnenkort wordt toegezonden, treft u een uitgebreidere tekst aan. Bernini, ‘Medusa’, ca.1630 
 
De online-lezing verloopt via het programma Zoom. Het werkt direct via het aanklikken van de link, 
die wij vlak voor de lezing toesturen aan de leden die zich tijdig van tevoren hebben aangemeld. 
Maximaal 100 leden kunnen deelnemen. Mocht er een overweldigende belangstelling zijn, dan gaan 
we met Krzysztof Dobrowolski-Onclin overleggen hoe we dit kunnen oplossen. 
 
Wilt u deze lezing digitaal volgen, meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. 
Uw reactie zien we graag retour voor 1 juni a.s. 
In de e-mail:  Klik voor het AanmeldingsFormulier ‘Online·lezing’ op 9 juni 2020 om 20.00 uur. 
 
Met hartelijke groet, 
Het bestuur van Kunstkring Leiderdorp 
 


