Lezing Eric Bos
In verband met Honderd jaar De Ploeg houdt Eric Bos op zondag 17 juni in de kerk van Klein
Wetsinge een lezing over De Ploeg onder de titel: De zegetocht van de kleur.
Op 1 mei 1918 werd door een aantal jonge kunstenaars in Groningen de schildersbent De
Ploeg opgericht. Verschillende gebeurtenissen stimuleerden de jonge generatie kunstenaars
om af te rekenen met de oubollige kunst van hun voorgangers, zoals in 1912 de grote Sonderbundtentoonstelling met moderne kunst in Keulen en het verblijf van Ploegkunstenaar Jan
Wiegers in Davos waar hij de Duitse expressionist Ernst Ludwig Kirchner ontmoette. Vanaf dat
moment was het hek van de dam en begon juist in het wat gezapige en kunstarme Groningen
de zegetocht van de kleur.
Eric Bos is beeldend kunstenaar,
schrijver en kunstdocent en vertelt wat
er zo bijzonder is aan het werk van De
Ploeg, dat tot ongeveer 1929 bruiste
van energie, vrijheidsdrang en experimenteerlust. Daarna ging een aantal Ploegleden hun eigen weg, maar
daarmee was de Groninger avantgarde nog niet passé. Sinds directeur
Jos de Gruyter van het Groningsch
Museum De Ploeg ontdekte, steeg de
waardering voor het werk van deze
schilders en bleef Groningen de stad
waar de grote vernieuwing plaatshad.
De lezing wordt opgeluisterd met
afbeeldingen van het werk van de
Ploegkunstenaars.

Johan Dijkstra - Steentil bij Aduard 1924

Een entreekaart kost € 4,50. Reserveren wordt aanbevolen, via ' 06-54685405.

Weer zin om te bewegen en wilt u graag in een gezellige en ontspannen sfeer
uw conditie op peil houden en/of verbeteren? Kom dan donderdags van 10.0011.00 uur naar de sporthal aan de Oosterstraat in Sauwerd!
We houden ons bezig met bewegen op muziek met eenvoudige passen, zelfs aerobicsoefeningen gaan we niet uit de weg! Verder doen we oefeningen op gebied van lenigheid, coördinatie en valpreventie!  Af en toe een recreatief spel en na afloop een heerlijke coolingdown.
Plezier en samen bewegen staan voorop! En kom gerust een keer gratis meedoen!
Info: Pia Deemter, ' 050-3061816
Corry Westerkamp , ' 0595-442983
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