Bulletin mei 2022
‘Banksy’
Confronterende en humoristische straatkunst
Lezing door Mariska Doesburg, dinsdag 10 mei 2022

Banksy is op dit moment één van de beroemdste straatkunstenaars ter wereld. In tal van
landen heeft deze kunstenaar, wiens identiteit nog steeds onbekend is, zijn bijzondere
kunstwerken achtergelaten. Armoede, kapitalisme en oorlog zijn thema's die Banksy
telkens opnieuw ter hand neemt en steeds van een nieuwe betekenis voorziet. Dit gaat
niet zonder een flinke dosis humor. In de lezing zult u onder andere afreizen naar
Engeland, de Verenigde Staten en Israël.
Mariska Doesburg (1985) studeerde aan de School voor Journalistiek
te Utrecht en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In
het werkzame leven schrijft zij voor diverse culturele media, geeft zij
rondleidingen in onder andere het Rijksmuseum en doceert zij
collegereeksen en lezingen over hedendaagse kunst.
____________________________________________________________________________________________

Aanvang lezing 20.00 uur, aanmelden niet nodig
Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. Niet-leden betalen 8 euro p.p.

1. Van het Bestuur
Wat lijkt het alweer lang geleden dat we de lezingen noodgedwongen online moesten laten
plaatsvinden. Wat wennen we weer snel aan het vertrouwde patroon. Heel fijn dat we met
velen in de zaal aanwezig zijn en het beschouwen als een avondje uit met een gezellige pauze
en een drankje na afloop. Mocht u vóór de lezing koffie of thee willen drinken, dan mag deze
consumptie niet meer mee de zaal in genomen worden. Het is dan aan te raden iets eerder te
komen. Denk aan de aanvangstijd van 20.00 uur.

AMATEUR KUNSTENAARS EXPOSITIE, 21 en 22 mei 2022

In het weekend van 21 en 22 mei a.s. gaat de grote Amateur Kunstenaars Expositie nu echt
door. In 2020 konden wij deze tweejaarlijkse expositie niet laten plaatsvinden vanwege
corona. Maar nu zullen 80 Amateurkunstenaars hun werk exposeren in het Atrium van het
Gemeentehuis van Leiderdorp, Willem Alexanderlaan 1.
Wij maken er weer één grote galerie van. Af en toe is er zelfs muzikale omlijsting.
Kom allemaal kijken tijdens deze twee dagen!!
Zaterdag 21 mei van 11.00 – 17.00 uur; Zondag 22 mei van 11.00 – 16.30 uur

Nieuwe bestuursleden
Na onze oproep in het bulletin van april jl. voor nieuwe bestuursleden, hebben we gelukkig een
reactie ontvangen. Wel zouden drie van de huidige bestuursleden in september 2020 statutair
af hebben moeten treden na een bestuursperiode van 6 jaar. Statutair wordt een bestuurslid
benoemd voor drie jaar met de mogelijkheid éénmaal voor drie jaar herbenoemd te worden. In
uitzonderlijke situaties kan die periode verlengd worden. Daarvan was in 2020 sprake,
vanwege Corona.
Belangstellenden kunnen zich dus nog steeds melden. Het is leuk om met een klein team te
zorgen dat de Kunstkring goed draait en interessante lezingen kan verzorgen.
Goede beschrijvingen van de werkzaamheden zijn beschikbaar en nadere informatie krijgt u
tijdens een persoonlijk gesprek. Wij hopen op nog een aantal reacties.
Mail naar info@kunstkringleiderdorp.nl of spreek ons aan tijdens de lezingen avonden.

2. Komende lezingen en activiteiten
10 mei 2022

Mariska Doesburg, lezing over de Britse kunstenaar ‘Banksy’

21 + 22 mei 2022

Amateur Kunstenaars Expositie in Atrium van Gemeentehuis Leiderdorp

14 juni 2022

Afsluiting van het seizoen met een muzikale lezing door Bert Boter:
‘Die Zauberflöte’ van Mozart

3. Terugblik lezing 12 april 2022, ‘Alphonse Mucha’, door Elsje Drewes
“Elk kunstwerk geeft een beeld van de kunstenaar van de wereld: Zijn beeld”.
Zo begon de zeer interessante lezing van Elsje Drewes over Alphonse Mucha
(1860-1939). In de stijl van Mucha zien we de wereld van Moravië (Tsjechië)
terug, waar hij opgroeit. De vrouwen in zijn werk dragen de kleding die bij
volksfeesten worden gedragen, met folklore borduursel versierd. De boogconstructie en randdecoratie die je op ieder affiche terugziet weerspiegelen zijn
Slavische herkomst. Zijn stijl paste goed bij de Jugendstil kunstbeweging uit die
tijd. Bij de uitgeverij in Parijs waar hij werkt moet op Kerstavond 1894 in twee
weken tijd een nieuw affiche gemaakt worden voor de 100e opvoering van
Gismonda door Sarah Bernhardt. Hij maakt een groot affiche dat zo succesvol is
dat er extra exemplaren van worden verkocht en dit is het begin is van zijn
succes. Het gebruik van pasteltinten was met name heel vernieuwend.

4. Voor u gezien en aanraders
Voorstelling door Theater Toverlei: De Gelaarsde Poes (Don Duyns / Alex Klaasen)
Een mooi en betoverend schouw- en hoorspel,
toneel en zang. Bewerkt en geregisseerd door
Norman Huut. Voor jong en oud, van acht tot
achtentachtig. Een voorstelling in het kader van
het 45-jarig bestaan van Theater Toverlei.
De Gelaarsde Poes trekt met molenaarszoon Jaap
de wijde wereld in. De Poes ontwikkelt zich echter,
nadat hij van de Fee het vermogen tot praten heeft
gekregen, tot een macht- en geldbelust mormel.
Het lijkt even verkeerd te gaan, maar zoals het hoort in sprookjes: eind goed – al goed.
Voorstellingen: Try-out: Vr 20 mei, 19:30 uur; Première: Za 21 mei, 19:30 uur
Zo 22 mei 14:30 uur; vr 27 mei 19.30 uur; za 28 mei 14.30 uur en 19.30 uur;
zo 29 mei 14.30 uur. Reserveren: www.toverlei.nl.
Theater in ‘De Sterrentuin’, van Diepeningenlaan 110 te Leiderdorp.
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