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JAARPLAN VAN DE KUNSTKRING  RUURLO 

SEIZOEN 2019-2020 
 

Het doel van de KunstKring Ruurlo (KKR) is volgens haar statuten het 
stimuleren van het culturele leven in Ruurlo (gemeente Berkelland) en 

omstreken en voorts al hetgeen daarmee verband houdt, een en ander in de 
meest ruime zin des woords. In dat kader organiseert de KKR al 24 jaar een 

breed scala aan activiteiten, die open staan voor zowel leden als niet-leden 
van de KKR. 

 

De activiteiten voor het seizoen 2019-2020 zijn samengevat in dit overzicht. 

Ter wille van de overzichtelijkheid wordt hier slechts een opsomming gegeven 
van de geplande activiteiten. Voor meer gedetailleerde informatie over data 

en aanvangstijden, cursusleiders, prijzen, contactgegevens e.d. wordt 
verwezen naar de KKR website, www.kunstkringruurlo.nl. 

 

CONCERTEN 

Het kenmerk van de KKR concerten is afwisseling, waarbij zowel liefhebbers 

van klassieke muziek als van wereldmuziek goed aan hun trekken komen. 

Voor het seizoen 2019-2020 zijn de volgende concerten in het Kulturhus 

geprogrammeerd: 

 13 oktober 2019. Muziek uit de Gouden Trio Cordevento, Izhar Elias, 
gitaar, Erik Bosgraaf, blokfluiten en Alessandru Pianu, klavecimbel.  

 2 november 2019.Trio Niki Jacobs, met Niki Jacobs, Pieter Jan Cramer 

en Emile Visser, met Jiddische muziek.  
 24 november 2019. Duo van den Berk/Willers. Piano en viool met 

kamermuziek. 

 8 februari 2020. Peter Beets meets Rosenberg. Tribute to Django 
Reinhardt. 

 8 maart 2020. Lidy Blijdorp en Julien Brocal met kamermuziek. 

 28 maart 2020. Keltische band Ogham. 
 19 april 2020. Saxofoon concert XXL met ongeveer 80 

musici. 
  27 april 2020. Maria de Fatima en Combo brengen Fado. 

  17 mei 2020. Trio Lady&Gentlemen  brengen musical nummers op. 
  18 juli 2020. Tuin concert in de tuin van restaurant hotel de 

Tuinkamer. 
  28 november 2020. De bende van Beuving met koor Markant. 

 
Het programma voor herfst 2020 is nog niet volledig ingevuld. 
 

CURSUSSEN 

In het atelier van de KKR en in de grote zaal in het Kulturhus worden de 

volgende cursussen gegeven. Voor elke cursus geldt dat hij doorgaat bij 

voldoende deelnemers. Begin seizoen 2019/2020 zijn bijna alle cursussen 

volgeboekt. 
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Boetseren voor beginners en gevorderden; Tekenen voor beginners en 

gevorderden; schilderen met aquarel-, olie- of acrylverf voor beginners en 

gevorderden; beeldhouwen voor beginners en gevorderden; kalligrafie voor 

beginners en gevorderden; fotocursus voor beginners; patchwork voor 

beginners en gevorderden; portretschilderen voor beginners en gevorderden; 

wolvilten voor beginners; glasfusie voor beginners en gevorderde en 

stemvorming. 
 
EXPOSITIES 

Al jaren worden in het Kulturhus Ruurlo exposities gehouden, die 2 maanden 
duren. De toegang op werkdagen is vrij. De exposities betreffen meestal 

schilderijen. Ook de kunstuitingen van het project Kunst in de Kinderschoenen 
worden geëxposeerd. 
 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
In 2019 is de atelierroute georganiseerd langs 50 locaties in Berkelland. 
Ongeveer 90 kunstenaars werkten er aan mee. Kunstenaars en bezoekers van 
de ateliers waren zeer enthousiast. Het ligt in de bedoeling deze atelierroute in 
2021 weer te organiseren. 

 

Het jaarlijks terugkerende project Kunst in de Kinderschoenen voor en door 
de leerlingen van groep 7 van de Ruurlose basisscholen, heeft in 2019 het 

onderwerp “Rembrandt". Er doen ongeveer 100 kinderen aan mee. Van de 
kunstwerken wordt weer een expositie ingericht. 

 
Een jarenlange traditie is in december de Kerst-Inn in de Dorpskerk met de 

muzikale medewerking van Ruurlose en regionale zangers, koren en musici. 

Wegens de verbouwing van de kerk konden veel bezoekers in 2018 geen 

plaats meer vinden. In 2019 zal de uitvoering twee keer gehouden worden. 

Dat brengt wel extra kosten met zich mee. 

 
In 2018 is de Kunstkring gestart met het organiseren van lezingen. Daar is veel 

belangstelling voor.  
 
LEZINGEN 

1 november 2019. Lofar, 's werelds grootste radio theloscoop. Lezing door  
Dr. Michiel Brentjens.  

22 november 2019. Rembrandt en Hendrickje. Lezing door Jan Six,  
kunsthistoricus en Rembrandtkenner . 

11 december 2019. Natuur als inspiratiebron. Lezing door Dr. Eric Mulder, 
zoöloog. 
17 januari 2020. Onderzeedienst. Lezing door Oud-onderzeebootcommandant 

Donald Weekenstroo. 
14 februari 2020. Het Goede Leven. Lezing door Annegreet van Bergen, 

ambassadeur nieuwe tijd en auteur. 
11 maart 2020 Modern Realisme. Lezing door Maria Driessen, kunsthistorica. 
8 april 2020 Ludwig van Beethoven. Lezing door Kees van Zutphen, musicoloog. 

 


