Overzicht bijeenkomsten tafel Kunst & Cultuur 2004-2018
2018
16-feb
20-apr
1-jun
13-sep
8-nov
2017
17-feb

Katjuscha Otte informeert ons over het leven en werk van Jo Koster, schilderes
Thea Evers schetst het leven en werk van Willem Wilmink
Ontmoeting met de tafel K&C
Martin Berger focust op de vraag: wie zijn de Azteken, de Maya’s en de Inca’s
Monique Hafkamp spreekt over beeldhouwkunst

2-jun
14-sep
9-nov

Mintske Sijsma vertelde over het landschapsontwerp van de voormalige NDSM-werf in
Amsterdam
Peter van Oostrum heeft voor ons de wereld geopend van het decorschilderen en ook zijn
kunstschilderwerk getoond.
Ontmoeting met de tafel K&C met verfijn de knipkunst
Marianne Wilts heeft een ons interessant beeld geschetst van De Stijl
Mieke Kock gaf ons inzicht in het leven en werk van Hildegard von Bingen

2016
19-feb
22-apr

Wim Daniels heeft ons van de taal laten genieten met veel humor, liefde en kunde.
Katjuscha Otte hield een lezing over ‘Nachtlicht, de schilders van het nieuwe licht 1880-1940’.

21-apr

8-jul
3-aug
15-sep
10-nov
2015
23-jan
19-mrt

Ontmoeting met de tafel K&C, waarbij de subgroep Levenskunst zich voorstelde.
gezamenlijk bezoek aan museum MORE in Gorssel.
Jaap Bosch houdt ons de fijne kneepjes van de poëzie voor.
professor Douficar hield een lezing over Alexander de Grote die veel invloed uitoefende op
cultuur.

22-apr

Juke Hudig heeft ons over Dante verteld met ondersteuning van mooie beelden.
de heer Boudewijn Visser heeft veel over Paleis Het Loo in Apeldoorn uitgelegd. Zowel over de
stijl in het paleis als de geschiedenis ervan.
rondleiding in Paleis Het Loo, te Apeldoorn, door de heer Vsser en Marie-José Verhagen.

5-jun
25-sep
15-okt

ontmoeting met de tafel K&C en een onverwacht gezongen canon.
lezing door Karin Anema met als leidraad haar boek Vandaag koop ik alle kleuren.
toneel in het Kulturhus “De klucht van de Koe” te bezoeken met een korting van K&C.

27-nov

Monique Hafkamp dompelt ons onder in de wereld van kunstenares Frida Kahlo.

2014
20-feb

Karin Anema vertelde over de Mexico indianen, de Tarahumara, bij wie zij ook vertoefde..

4-apr
6-jun
14-aug
19-sep
28-nov

Jan Baarspul heeft onze ogen geopend voor de kruiswegstaties..
de Ontmoeting met de tafel K&C, met een verhaal.
bezoek aan kasteel Nijenhuis met indrukwekkende beeldentuin in Heino.
de heer Rob Crevecoeur wijdt ons in in de wereld van de restauratie.
Marie-Therese ter Haar als Catharina de Grote vertelt ons over die tijd.. . . . . .

2013
21-feb

8-aug
20-sep

Heeft Leo Maris het boek ‘De Bekentenissen’ over Jean Jeaques Rousseau uitgebreid met ons
besproken.
Is het leven en werk van schilderes Artemisia Gentileschi uit de doeken gedaan door Monique
Hafkamp.
Was de Ontmoeting met de tafel K&C waarbij NES-leden elkaar deelgenoot maakten van hun
persoonlijke literaire ‘jeugd’-herinneringen en poëzie.
Cees de Gooijer uit Deventer met een lezing over ‘Groene Mannen’
Errol Pawiroredjo van L’escola uit Zwolle heeft voor ons de Flamencocultuur doen herleven.

16-okt

Heeft Cees de Gooijer een rondleiding verzorgd door Deventer langs allerlei ‘Groen Mannen’

21-nov

Poppentheater Cartouche speelde de schitterende,gevoelige en feeërieke voorstelling ‘Sonate a
Quatre Mains’

5-apr
7-jun

2012
27-jan

Karin Haanappel gaf een lezing over de Donaucultuur 5000-3500 BC. het Neolithicum.

29-mrt
8-jun

Stefan Lakkas met een lezing over duurzaamheid en architectuur.
Ontmoeting met de tafel K&C. Myro Slawa demonstreert schilderen a la Hundertwasser.

9-aug

De heer J.Hemelrijk vertelde over “Grappige Griekse Vazen” uit Caere, 2500 jaar oud.

24-aug

Bezoek aan beeldentuin Anningahof in Zwolle gezamenlijk met de commissie bijzondere
activiteiten.
Avond gezamenlijk met de Open Atelierdagen, bezoek aan de tentoonstelling in KEK en
filmpjes van kunstenaars uit het abstract- Expressionisme en Neo-Expressionismeaan het werk
zoals Jackson Pollock, Julian Schnabel, Arnulf Rainer en Karel Appel begeleid door Gerard
Regeer.
Dianne Andeweg houdt een lezing over de schilder Frans Hals.
Muziekmanifestatie in de Grote Kerk met introducees. Georganiseerd met de tafel muziek. Het
saxofoonorkest o.l.v. Karl Veen en Barbershop Harmony Quartet Special Four.

21-sep

29-nov
14-dec

2011
18-feb
21-mrt
8-apr
11-aug
16-sep
4-nov
2010
19-feb
2-apr
17-jun
17-sep
14-okt
12-nov
2009
20-feb
3-apr
19-jun
20-jul
1-okt
8-okt
11-dec
2008
22-feb
4-apr
11-apr
30-mei

Suzan van Nuijs laat ons kennismaken met ‘maskers over de wereld’.
workshop schilderen bij Marjan Kok
lezing door drs. Lisette le Blanc over het ontstaan en de ontwikkeling in verschillende landen
van de Art Nouveau.
Theo van de Vliet zal een filosofische uiteenzetting houden over ‘de mogelijkheden en de
grenzen van de rede’.
in samenwerking met de Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe, bezoek aan de expositie
gevolgd door een lezing door dr.Tjeu van den Berk getiteld “Eigenzinnig- Kunstzinnig”,
waarvoor de visie van Jung op de kunst is bestudeerd.
lezing door drs. Jaap Bosch “Hoe romantisch is de Romantiek”?
Helena Nieminen verzorgde een avond over ikonen en het maken ervan.
Ontmoeting met Tafel K&C, “BOEKENPARTY”
H.J. van der Valk hield een lezing over kunsthistorische en cultuurhistorische verkenningen in
Barcelona.
een avond in samenwerking met Open-Atelierdagen Noordoost-Veluwe door kunsthistorica
Sophie van Steenderen getiteld “Öm het lijf”.
Begje Boonstra naar aanleiding van haar boek “Wat een mooite” onderhield ons over de
geschiedenis van het kinderboek. Van 8 auteurs werd een portret van hun leven en werk
getoond.
Georgine Weertman hield een lezing over vele wetenswaardigheden van Sint Nicolaas

lezing door Rita van der Hout over “COBRA”.
Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur. U kunt een dierbaar bezit tonen aan onze leden
zodat, door een levendige samenspraak, ieders wereld veraangenaamd en vergroot kan worden
Henk van Ulsen laat ons genieten van een programma waarin de taal centraal staat. “Spelen
met Woorden”.
‘s middag in kasteel de Cannenburch te Vaassen bezoek aan de tentoonstelling “Glas
Natuurlijk, de kunst van water”. Vooraf een inleiding over de hedendaagse glaskunst door
Margriet Pleiter in het kasteel.
in samenwerking met Open Atelier Dagen, een poëtische muzikale avond met Ruud Knier,
dichter, Regina Ederveen, harpiste en Roy Kushel, gitaar / fluit / djembe etc.
5-jarig jubileum van de Tafel Kunst & Cultuur. Han Tetterode, die ook onze eerste spreker was,
zal een lezing houden.”Dubbelzinnig – Ondubbelzinnig”, in 17de eeuwse schilderijen.
Gerard Regeer zal een lezing houden over “Engelen”.
lezing over “Het rijke kastelenbezit van Gelderse Kastelen en Gelders Landschap” door mevr.
Jorien Jas, conservator van Gelderse Kastelen.
Ontmoeting met de Tafel Kunst & Cultuur, “Kunst die u lief is uit eigen bezit”.
voordrachtskunstenaar Tob de Bordes verzorgde voor ons in zijn Theater Thuis te Epse “Een
avond vol verhalen uit de 19de en 20ste eeuw”.
“China in Epe” lezing door Cees Hendrikse, waarin hij de relatie tussen kunst en machthebbers
in China, vooral in de 20ste eeuw met als keerpunt 1979, heeft uitgediept.

11-sep
2-okt
15-okt
12-dec
2007
22-feb
12-apr

Gonny Luijendijk houdt een lezing over “Vlinders en hun symboliek in de kunst”.
in samenwerking met de “Open Atelierdagen” een interactieve lezing van filosofe, kunstenares
en kunsthistorica Corry Haverkort.
workshop beeldhouwen bij Monica Ligteringen.
lezing door Sjef Kemper, classicus en docent aan de universiteit van Groningen, over
“Narcissus in kunst en literatuur van oudheid tot heden”.
subgroep “Architectuur” hield een excursie naar het gebouw van de ING-Bank in Amsterdam
Zuidoost.
workshop beeldhouwen bij Monica van Ligteringen te Epe. Ook was er in april de 'ontmoeting
met de tafel K&C', een inleiding over eetculturen en internationale hapjes.

11-mei

lezing over “Paleis aan de Blijmarkt” en “Fundatie Het Nijenhuis” door Arjette van Duimen van
Museum De Fundatie te Zwolle. En een bezoek aan “Paleis aan de Blijmarkt” te Zwolle.

13-sep
8-nov
14-dec

lezing met als thema “Blote billen in de kunst” door Han van Hagen.
lezing over “Joodse feesten en gebruiken” door mevr. drs. W.E.H. Laman Trip.
lezing met het thema “De kunst in de wereld van de Islam” door mevr. Faustina Doufikar-Aerts

.
2006
11-jan
24-feb
10-mrt
18-apr
10-mei
19-mei
1-jun
6-jul
14-jul
18-aug
22-sep
16-nov
23-nov
8-dec
15-dec
2005
11-feb
12-mei
16-sep
2-dec
8-dec
2004
8-okt
26-nov

Bezoek aan het 'Voerman Museum' te Hattem
De heer Georg de Boer geeft in- en overzicht in de Nederlandse literatuur na 1960
“Hoger Onderwijs voor Ouderen”, door mevrouw drs. Georgina H. Weertman (oud-directeur
Senioren Academie Groningen en Drenthe).
Subgroep “Architectuur” brengt een bezoek aan museum “Het Schip” te Amsterdam.
Ria Pastoor houdt op verzoek van de subgroep“Beeldende Kunst” een workshop in haar atelier,
voorafgegaan door een introductie over haar eigen werk, waarna deelnemers zelf adhv een
opdracht een werkstuk hebben gemaakt.
“Konstantinopel, inspiratiebron van een bijzondere kunst”, verzorgd door prof. W.J. Aerts,
hoogleraar.
“De schilder Franz Marc”, door Caroline Oljans, beeldend kunstenaar uit Epe.
Workshop “Vormgeving” door H.J. v.d. Valk, architect voor de subgroep ‘Architectuur’
“Waaiers door de eeuwen heen”, door mevrouw drs. F.M. Hovinga – van Eijsden.
“De schilderkunst van de 15e t/m de 19e eeuw”, door Jan Bockweg, kunstintermediair,
registertaxateur van schilderijen uit de 17e - 20e eeuw.
Inloopmiddag “Kostelijke kinderboeken”, door mevrouw Amalia Baracs
“Kunst voor kids”, door Christien Elias (Cd's met kunst voor kinderen)
bespreking van het boek “Dubbelspel” van Frank Martinus Arion.
“Kunst en Wiskunde”, door Hans van Lint, oud-docent wiskunde.
een lezing over "Glazen kerstballen"door Koos Egberts.
De Glaskunst in Nederland, door mevr. Annet van der Kley, oud-conservator van het
Glasmuseum te Leerdam en auteur
De wereld van de architectuur met het accent op 'Tijd, vorm en zijn' een thema, gepresenteerd
door architect H.J. van der Valk
Sprookjes en achterliggende symboliek en Hans Andersen 200 jaar', door mevr. Laman - Trip
Inloopmiddag van 1400 - 1600 uur; 'Kostelijke kinderboeken', een lezing over boeken en
kinderen, door mevr. Amalia Baracs
Mevr. Rita van der Hout van het Voerman Museum, een lezing over 'De schilders Voerman'
vader en zoon.
Openingsbijeenkomst; lezing door de heer J.W. Tetterode Ravestein over vier eeuwen kunst en
cultuur in West Europa
Hoe gaat dat, kunst verzamelen; Henk Ederveen, voormalig directeur van de 'Vrije Academie
in de Lindenberg te Nijmegen, vertelt hierover

