Lezing:

‘’De invloeden van kunststromingen en

de invloed van kunstenaars op elkaar’’

Door: Margriet van Iersel-Melchior
Kunst is net als wetenschap en religie, de weergave van een definitie
van de werkelijkheid.
Kunst kan je boeien, beroeren, ontroeren, verbazen en vertederen.
Kunst kan je laten nadenken en je laten lachen, maar kan ook walging
oproepen.
Dat is het mooie van kunst, het spreekt tot de zintuigen en laat ons
iets voelen. En omdat er zoveel verschillende soorten kunst zijn, is er
kunst voor iedereen.
Daarom nodig ik u graag uit met mij mee te gaan in die wonderlijke
wereld van de schilderkunst, aan de hand van een tijdlijn vanaf de
middeleeuwen tot aan heden, om de veelzijdigheid van schilderstijlen
en kunstenaars te laten zien. Maar ook de invloed die kunstenaars op
elkaar hebben uitgeoefend.

Wat is (W)etenstijd
Bij deelname aan (W)etenstijd
geniet u, samen met anderen,
van een heerlijk diner.
Aansluitend is er een lezing.

Wanneer
Woensdag 30 januari 2019

Waar
Restaurant Wzc Theresia
Molenrijnselaan 48
5262 TN Vught

In 2017 heb ik mijn 5-jarige opleiding Schilderkunst aan de
Gemeentelijke Academie voor Schone Kunsten In Arendonk (België)
afgerond.

Tijd
Start diner: 17.30 uur
Start avond: 19.00 - 21.00 uur

Schilderkunst in al zijn facetten raakt mij.

Seniorenbus

Diner
Gebonden uiensoep
Tagliatelle verde met Italiaanse champignon-hamsaus en een
rauwkostsalade

Diner


Aanmelden en betalen uiterlijk vrijdag 25 januari 2019 via ABZ,
in DePetrus, Heuvel 2, Vught. Tel. 073 657 2000 of info@abzvught.nl

Geen vervoer? De Seniorenbus
rijdt voor (W)etenstijd. De prijs
voor leden is €0,50 en voor
niet-leden €1,00 per rit. Er zijn
beperkte plaatsen beschikbaar.
Bel voor meer informatie de
Seniorenbus: 073 - 711 31 91.

Meld u aan!
Iedereen is welkom!
WZCTh-Margriet van Iersel-Melchior

Naam: _____________________________________dhr/mw

 Diner én lezing € 7,50

Adres:____________________________________________

 Diner € 5,00

Postcode/woonplaats:_______________________________
Telefoonnummer:___________________________________

 Lezing € 3,50
inclusief koffie/thee

