Beste kunstkring leden,
Wij mogen weer! Daarom organiseren wij als eerste activiteit in 2021, uiteraard met inachtneming
van de nog geldende voorschriften van het cc Jan van Besouw, een lezing in de kapel. Daar
hebben wij de ruimte om op gepaste afstand van elkaar de lezing bij te wonen. Wij hebben de
heer Henk Wassing gevraagd zijn lezing met de titel: “Opdat wij niet vergeten”, voor ons te
verzorgen.
De heer Wassing is jarenlang werkzaam geweest als docent kunst- en cultuurgeschiedenis aan het
Chr. Lyceum in Delft. Over zijn lezing schrijft hij, zeer beknopt samengevat, het volgende.
Vorig jaar vierden wij 75 jaar vrijheid. Maar oorlog en dictatuur zijn de wereld nog niet uit.
Vandaar deze lezing over de geschiedenis van protestbeelden tegen oorlog en dictatuur.
Zoals protestbeelden van Goya (1810) die verslag deed over de verschikkingen van de oorlog in
een reeks van etsen “Los Desastres de la Guerra” en van de hedendaagse graffiti kunstenaar
Banksy. Karel Appel die met zijn “vragende kinderen”die ons de indringende vraag stellen: wat
hebben jullie met onze wereld gedaan?
Ook beelden in film, dans en muziek komen aan de orde. Een lezing die een beeld met veel
verschillende invalshoeken geeft van protesten met maar één doel: “Opdat wij niet vergeten”!
Met de beelden van Afganistan voor ogen een actueel onderwerp dat onze aandacht verdient.
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor deze lezing.
Praktische informatie:
Wanneer
: dinsdag 12 oktober 20217
Waar
: Annetje van Puijenbroekkapel van het cc Jan van Besouw
Aanvang lezing
: 14.00 uur (zaal open vanaf 13.00 uur)
Kosten
: Euro 7,00 p.p. Graag gepast betalen voor aanvang van de lezing aan één
van de leden van de werkgroep
Aanmelden
: tot en met maandag 4 oktober 2021 bij Ted Delién en bij voorkeur per
e-mail. (delrel@home.nl)
Extra Covid-19 maatregelen:
Om deze lezing bij te kunnen wonen en om het cc Jan van Besouw binnen te komen moet u
Covid-19 vrij zijn. U wordt aan de deur door medewerkers van cc Jan van Besouw gecontroleerd
aan de hand van de zogenaamde Covid-app op uw telefoon of aan de hand van het “gele boekje”.
Zorg dus dat u op tijd aanwezig bent om gecontroleerd te worden en vergeet niet uw telefoon met
Covid-app of gele boekje mee te nemen.
Namens de werkgroep:
Ted Delién
(telefoon 06 27417953}
Albert Wilbrink (telefoon 0640581562).

