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Inleiding

Voor jullie ligt de voorlaatste nieuwsbrief van het jaar 2021. Een jaar met
mogelijkheden en onmogelijkheden: in de eerste helft van het jaar stak
Corona een spaak in het wiel van de activiteiten; vanaf september zijn
verschillende activiteiten uitgevoerd en daar is gretig gebruik van gemaakt.
Nu maken we noodgedwongen weer een pas op de plaats, maar op de
langere termijn liggen er dingen in het verschiet. Na de Biënnale reis in juli
is er nu ook de mogelijkheid om met Luc Laudy in oktober naar Venetië te
gaan, daarover meer in de bijlage.

Eindejaar 2021
Ook dit jaar is een fysieke eindejaarsbijeenkomst niet mogelijk. Daarom wil
het bestuur alle vrienden op deze manier fijne Kerstdagen en veel goeds
voor 2022 toewensen. Een goede gezondheid en een behoorlijke dosis
optimisme helpen ons allemaal de lockdown te trotseren en uit te kijken
naar wat wel kan.
Het bestuur doet dit door jullie te informeren over fysieke activiteiten die
wel mogelijk zijn, over online culturele evenementen en door te blijven
werken aan een programma voor 2022.

Activiteiten
Zout magazine brengt iedere zaterdag een kruidig magazine in je postbus.
Zolang België nog open is kun je bijvoorbeeld naar Genk gaan voor “De
transformatie van Genk in kunst”. De razendsnelle metamorfose van Genk
vanaf de tweede helft van de 19de eeuw was decennialang een inspiratie
voor tal van kunstenaars. T/m 27/2 in het Emile van Dorenmuseum in Genk.
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Jaarprogramma 2022
Het bestuur heeft een concept jaarprogramma opgesteld; het bespreken
hiervan met de organisatoren is uitgesteld en zal online gebeuren, omdat
een fysieke bijeenkomst nu niet verstandig wordt geacht. We hopen jullie
z.s.m. het definitieve programma aan te kunnen bieden.

Biënnale 2022.
Educa Travel organiseert eind oktober 2022 voor de 6e maal een kunst- en
cultuurreis naar Venetië waarbij bezoeken aan de Biënnale-locaties ‘de
Giardini’, ‘de Arsenale’ en elders in Venetië, gecombineerd worden met
bezoeken aan de kunsthistorische hoogtepunten in de unieke lagunestad die
Venetië al zo vele eeuwen is. De reis wordt geleid door docent kunst -en
cultuureducatie Luc Laudy.
Meer informatie in de bijlage, of op de website van Educatravel.

https://mailchi.mp/73c41f18dd68/q8a6oxsd00-8475350?e=ea82a245b9
http://t/m%2027/2%20in%20het%20Emile%20van%20Dorenmuseum%20in%20Genk.
https://www.educatravel.nl/venetie-met-de-biennale/


Na de kerstdagen sturen we jullie onze laatste nieuwsbrief van dit jaar, met
o.a. een oproep voor bestuursleden, ondersteuning bij de website en de
begunstigerbijdrage voor 2022. Een mooi onderwerp voor goede
voornemens!

verwijderd Het wachtwoord voor de fotopagina en de toegang tot documenten, o.a. het
koersdocument, is in de nieuwsbrief per mail vermeld. Je kunt het ook
opvragen bij info@vriendenvanhetdomein.nl
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