
Beste Vrienden, hier is de nieuwsbrief februari/maart 2021 van de
Vrienden van het Domein. Er is nog weinig zicht op verruiming van de
mogelijkheden om er op uit te gaan, we zijn voor Kunst voorlopig nog
aangewezen op de elektronische snelweg. In maart en april zijn er daar
twee rijstroken exclusief voor de Vrienden gereserveerd! Blijf gezond, blijf
nieuwsgierig, kijk ook eens buiten de snelweg.

Het zal nog wel een tijd duren voor we weer fysieke activiteiten kunnen
organiseren, een Eindejaarbijeenkomst is er ook niet van gekomen.

Daarom bieden we jullie twee lezingen aan die je via internet kunt volgen:
Arjen van Prooijen op 19 maart en Bart Jan de Graaf na 23 april. Noteer
alvast de datums! Voor onze begunstigers zijn er geen kosten aan
verbonden.

De lezing in maart, op Sint Joep, door Arjen van Prooijen: “Ik laat
bijzondere werken zien rond het thema identiteit en beperk mezelf dan tot
de verbeelding van de persoon…. (vaak een portret)”

Vrijdag 19 maart 15.00 -16:30 uur. Via Zoom, met een nabespreking. Een
aparte uitnodiging volgt binnenkort.

http://www.arjenvanprooijen.nl/


Haute Bordure
Hoog in het land brengt het Fries Museum in Leeuwarden via
borduurtechnieken en activiteiten de verbinding  tussen volken en
culturen onder de aandacht in een tentoonstelling en langs digitale
kanalen. Dit illustreert vanuit historisch bekende technieken in een
eigentijds jasje de ontwikkeling van identiteit, en zal het kunnen
passen rond de lezing van Arjen van Prooijen t.a.v. de "verbeelding
van de persoon" als cultuurdrager. Met een fraaie catalogus en
prikkelende podcasts.

Op 23 april komt een lezing van Bart Jan de Graaf beschikbaar voor
de Vrienden:
Zef Timmers & Aad de Haas: twee katholieke bloedbroeders. In
deze lezing zal Bart Jan de Graaf het contact tussen Timmers en Aad de
Haas tot uitgangspunt nemen. Wat verbond hen en welke rol speelde het
katholiek-religieuze werk van Aad de Haas in de opvattingen van Prof.
Timmers?
Ook voor deze lezing volgt een uitnodiging.

€
Het merendeel van onze begunstigers heeft de bijdrage 2021 betaald,
waarvoor onze dank, jullie helpen hiermee om onze vaste uitgaven te
bekostigen.

Zoals vele anderen is ook het bestuur van de Vrienden van het Domein
verleden jaar overvallen door de Corona-pandemie. Dit heeft o.a. tot gevolg
gehad dat er nog geen kascontrole over 2019 heeft plaatsgevonden, de
kascontrolecommissie is wel samengesteld. Ze bestaat uit Eef de Ruiter en
Peter van der Ham. Besloten is in overleg via een online verbinding de
kascontrole uit te voeren.
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van het financieel verslag over
2020, zodat binnen afzienbare tijd ook over dit boekjaar de controle kan
plaatsvinden.'

https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/haute-bordure/publicatie-haute-bordure
https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/activiteiten/podcast-haute-bordure
https://www.bartjandegraaf.nl/


Evaluatie De Domijnen
Op 11 februari heeft een aantal bestuursleden van de Vrienden virtueel
overlegd met wethouder Houtakkers, een informatief en prettig gesprek. De
wethouder heeft ons geïnformeerd over hoe de transitie op basis van de
aanbevelingen in het rapport van BMC wordt ingericht. Er is een stuurgroep
samengesteld waarin zowel de gemeente als leden van de RvT van de
Domijnen zitting hebben. De stuurgroep wordt actief ondersteund door
BMC. Binnen de gemeente zijn de culturele lijnen -waaronder uiteraard de
Vrienden- in kaart gebracht en deze worden actief betrekken bij het
transitieproces. In april staat een nieuw overleg gepland waarbij ook aan de
orde kan komen wat de bijdrage van de Vrienden kan zijn aan de transitie.

Zuiderlucht verrast iedere week op zaterdag weer met een interessante
nieuwsbrief. Je kunt er ook zelf een abonnement op nemen.

Film kijken zoals ongeveer een jaar geleden? Ondersteun het Filmhuis in
Sittard door via picl film te kijken, thuis op uw scherm. Zonder last van
geklets en krakende snoepjeszakken, maar wel zonder de sfeer van een
cinéma, dat weer wel. Zet je telefoon uit!

Het Groninger Museum biedt de grote Rolling Stones tentoonstelling aan,
jammer genoeg achter gesloten deuren. Een week geleden was er een licht
chaotische rondleiding, die je nog op Youtube kunt bekijken. Met o.a. werk
van Andy Warhol.

https://www.zuiderlucht.eu/
https://mailchi.mp/306cbd8b467d/q8a6oxsd00-8447753?e=ea82a245b9
https://mailchi.mp/306cbd8b467d/q8a6oxsd00-8447753?e=ea82a245b9
https://picl.nl/filmtheaters/
https://picl.nl/filmtheaters/
https://picl.nl/films/
https://www.groningermuseum.nl/
https://youtu.be/H0pwEt95IzQ
https://youtu.be/H0pwEt95IzQ


Combineer een wandeling in de natuur met kunst. Pop-up langs het
Julianakanaal (brug Obbicht)? Is een kapot gelezen en afgedankte
boekenkast Kunst?  En wat als deze is gesigneerd door Mistmensct?
Geniet van het voorjaarsweer en overtuig jezelf!

Op 3 maart 2021 is het precies 100 jaar geleden dat de in Roermond
geboren en getogen Cuypers overleed. De begrafenis was destijds
landelijk nieuws. Ministers en grote namen uit de kunst, wetenschap en
kerkelijke autoriteiten reisden naar Limburg om de bekende architect te
begeleiden naar zijn graf op het Oude Kerkhof in Roermond. Houd dit jaar
Roermond in de gaten voor vele activiteiten

MuseumTV is een initiatief van Stichting Ons Museum en
samenwerkende musea in Nederland. Onze gezamenlijke missie is om het
rijke museumlandschap van Nederland en ons culturele erfgoed met zoveel
mogelijk mensen te delen.

Uitstapje naar Barcelona op 20 maart, tijdens de avondklok: Travel to one
of most popular cities in Spain as we virtually explore two of the most
celebrated museums in the world!
Join a live virtual guide for a tour of Barcelona with special focus on the
contributions of Gaudi and Picasso! €€€

https://www.cuypershuisroermond.nl/nl/nu-in-het-museum/nieuws/2021-wordt-het-cuypersjaar-voor-roermond
http://www.museumtv.nl
https://www.facebook.com/events/427447978514200


Niet direct ons gebied, wel interessant met o.a. pop-up tentoonstellingen:
het Rijksmuseum van Oudheden: oude voorwerpen en verhalen in een
hedendaagse vorm.

KLU Cursussen Kunstgeschiedenis heeft een uitgebreid aanbod van online
cursussen, van de antieke oudheid tot moderne kunst. €€

Om fotoverslagen te kunnen bekijken heb je een wachtwoord nodig: [alleen
voor begunstigers]

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven bij de stichting “Vrienden van het Domein” als begunstiger of relatie. Om het verzenden
van deze Nieuwsbrief en de financiële registratie van uw Begunstigersbijdrage mogelijk te maken beheert de Stichting “Vrienden van het Domein”
een registratie met uw naam- en adresgegevens, telefoonnummers en uw IBAN-nummer.  Reacties op deze nieuwsbrief:
info@vriendenvanhetdomein.nl. Klik hier om u van mailings van de Stichting af te melden

https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/
https://www.klu.nl/categorie/3/cursusaanbod.html#Online%20Cursussen
https://app.yamm.com/unsubscribe

