wordt bevraagd, maar ook de verhouding van de kijker tot die ruimtelijkheid. In eerste instantie
roepen de tekeningen associaties op van leegstaande gebouwen, plattegronden, ruïnes en
andere, door de mens verlaten gebieden met als conclusie dat geen enkele vorm concreet
is, omdat geen enkele associatie bevestigd wordt. Juist dit grensgebied zoekt ter Weele op
waarbij ze stil staat bij onze neiging om zowel in figuratieve als in abstracte beelden te zoeken
naar het herkenbare.

Ommelander lezing met CdK René Paas in kerk Klein Wetsinge
Zaterdag 11 november vertelt commissaris van de Koning René Paas in de kerk van Klein
Wetsinge tijdens de tweede Ommelander herfstlezing uitgebreid over zijn terugkeer naar Groningen.
De kerk in Klein Wetsinge en de Culturele Onderneming (Gelly Talsma) hebben vorig jaar de
eerste Ommelander herfstlezing georganiseerd. Hiermee hebben zij een nieuwe traditie ingeluid. Want ook dit jaar organiseren zij in de herfst een lezing met een prominente Groninger in
de kerk van Klein Wetsinge. Vorig jaar beet Herman Sandman het spits af, dit jaar is niemand
minder dan de commissaris van de Koning René Paas te gast.
René Paas
René Paas belandde al heel jong in de politiek. Na zijn studie Nederlands Recht- en Bestuurswetenschappen in Groningen ging hij aan
de slag als onderzoeker aan de RUG en werd organisatieadviseur
bij Management Consultants BDO. In 1990 werd hij op 24-jarige
leeftijd gekozen in de gemeenteraad van Groningen om vervolgens
in de stad wethouder te worden. Zijn kans om nationaal aan de weg
te timmeren kreeg Paas als voorzitter van de vakbond CNV. In 2009
werd Paas voorzitter van Divosa, de vereniging van directeuren van
Sociale Diensten. Vorig jaar volgde hij Max van den Berg op als
Commissaris van de Koning in Groningen.

Concert Trio Lachen und Weinen - Schubertiade
Op zondagmiddag, 12 november, is er weer een
prachtig concert van Trio Lachen und Weinen in 't
Sael. 't Sael is het middeleeuwse voorhuis van de
monumentale pastorie in Groot Wetsinge. Dit concert begint om 15.00 uur. Het Trio bestaat uit Peter Kuijper (pianist), Ingrid van der Klei (fluitiste) en
Corin Tholen (sopraan).
Zij zullen werken van de vroeg-romantische componist Franz Schubert (1797-1828) ten gehore
brengen. Hij heeft tijdens zijn korte leven een onvoorstelbaar groot oeuvre geschapen waaronder 9 symfonieën, meer dan 600 liederen, opera's, kamermuziek, pianowerken en missen.
Voor dit concert heeft Lachen und Weinen een aanstekelijk programma samengesteld waarin
een kleine doorsnee wordt gepresenteerd uit deze haast onuitputtelijke bron van schoonheid.
Bekende werken zoals de liederen Die Forelle en Gretchen am Spinnrade worden afgewisseld
met pianosoli, een oorspronkelijk variatiewerk voor fluit en piano op het lied Trockne Blumen
en de cantate Der Hirt auf dem Felsen
Tijdens de pauze verzorgen wij heerlijke hapjes passend bij de muziek. De mooie muziek, de
heerlijke hapjes en de intieme sfeer zorgen voor een prachtige middag.
Datum: 12 november aanvang 15.00 u. Kosten: €15,- (inclusief bourgondisch hapjesbuffet).
De oude ruimte met een prachtige akoestiek zullen u verrassen. In verband met beperkte zitplaatsen is reserveren wenselijk. Dit kan via  www.tsael.nl en ' 050-306 21 96.
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