lezingen

muziek

€10,-

Noord-Korea

Bob Ross, kunst of kitsch?

Trio Patey

De verbeelde werkelijkheid

Peter-Frans de Graaf, docent,
kunstenaar

met werken van Beethoven en Brahms

€19,50

Charivari Trio &
Janos Koolen
met ‘Melodias del Silencio’

Vrijdag 13 november 2020 om 20.00 uur

Zaterdag 10 oktober 2020 om 20.00 uur

Liedjes vanuit Turkije tot Venezuela komen tot
leven in subtiel samenspel en avontuurlijke
improvisaties, samengesmolten door virtuoze
Roemeense zigeunermuziek, folklore van het
Argentijnse platteland en swingende Cubaanse
ritmes.
Zondag 8 november 2020 om 15.00 uur

® Bob Ross name and images are registered trademarks of Bob Ross Inc.
©Bob Ross Inc. Used with permission.

€10,-

Sint Petersburg

Maria de Fátima & combo

Rob Reijnen, natuurfotograaf

Sjoerd Kuipers, docent, auteur

met ‘Fado’!

Wat voor weer het ook is op 11 december,
natuurfotograaf Rob Reijnen brengt je hoe dan
ook in winterse sferen! Kom genieten van deze
boeiende presentatie over de ijzige wildernis
van zowel de Noord- als de Zuidpool. In dit
dunbevolkte gebied leven de Eskimo’s (Inuit) en
de Samen (Lappen) ieder met hun eigen cultuur.

Sjoerd Kuipers neemt je mee naar deze
prachtige stad vol kunst en cultuur.
De veelzijdigheid van de stad weet hij
bewonderenswaardig goed te raken door
maar liefst vier onderwerpen in woord, klank
en beeld voor het voetlicht te brengen. Het
paleizen- en tuinencomplex wordt vaak het
Russische Versailles genoemd.

Luister naar verhalen over heimwee, rouw en
verlangen naar een beter leven, maar ook
het vieren van het leven zelf, ondanks alle
tegenslagen. Prachtige gitaarklanken omlijsten
de fenomenale stem van Maria de Fátima. Deze
hartelijke diva neemt de luisteraar mee in een
wisselbad van emoties.

€10,-

Tobias Borsboom

Kunst en Architectuur

Govert Schilling, publicist sterrenkunde

Aly Wagenvoorde, docent

met werken van Mozart, Schubert en
Chopin

Dinsdag 16 februari 2021 om 20.00 uur

€10,-

Industrieel Erfgoed
Nederland
Maria Driessen, kunsthistorica
Maria Driessen neemt ons in haar boeiende
presentatie mee langs iconische industriële
bouwwerken door het hele land. In onze regio
kennen we bijvoorbeeld het Dru-industriepark
te Ulft en Radio Kootwijk. Veel van deze
gebouwen hebben inmiddels een onverwacht
eigentijdse functie.
Vrijdag 16 april 2021 om 19.30 uur

Volg de legendarische “Zijderoute”, de oudste
verbinding van Oost naar West, tussen Europa
en China! Aly Wagenvoorde vertelt over
mensen, spectaculaire landschappen, kunst
en cultuur in dit gebied. Foto’s en sfeervolle
muziek maken de presentatie compleet.
Vrijdag 19 maart 2021 om 20.00 uur

Algemene informatie lezingen
Alle lezingen vinden plaats in de Theaterzaal in het
Kulturhus en duren ongeveer 2 uur incl. korte pauze.
De sprekers maken gebruik van een microfoon. In de
zaal is ringleiding aanwezig. De zaal wordt ingericht volgens
de RIVM richtlijnen.

Foto: Marco Borggreve

Langs de zijderoute

In een evoluerend heelal

Ga mee op een wervelende ontdekkingsreis
door ruimte en tijd! Van onze aarde tot
aan de grenzen van de kosmos en van de
oerknal tot de verre toekomst van het heelal.
Wetenschapsjournalist Govert Schilling rekent
af met vele misverstanden hierover!

Tobias won prijzen bij het Concertgebouw
Entree Kamermuziek Concours en het Prinses
Christina Concours en andere. Hij is één van
Nederlands bekendste jonge pianisten met zijn
fijnzinnige en poëtische interpretaties.

Zondag 7 februari 2021 om 15.00 uur

Foto: Anne van Zantwijk

Zaterdag 16 januari 2021 om 20.00 uur

€21,50

Svenja Staats en Ramon
van Engelenhoven
met o.a. Beethoven, Debussy
In 2020 summa cum laude afgestudeerd in de
U.S.A. zet violiste Svenja een verbluffend mooi
concert neer met pianist Ramon. Winnaar van
o.a. het Internationaal Steinway Concours en
het Prinses Christina Concours sloot hij in 2019
zijn studie af met een 10.
Zondag 7 maart 2021 om 15.00 uur

Muziek • Cursussen • Exposities • Lezingen

€21,50

Keltische band Ogham
met ‘Caledonia Calling’

Kaarten kunt u uitsluitend (i.v.m. corona maatregelen)
bestellen via www.kunstkringruurlo.nl/lezingen

Keltische band Ogham zet al 30 jaar opzwepende folksongs en breekbare ballades op de
planken. Met hun Schotse en Keltische muziek
betovert Ogham telkens weer haar publiek met
eigen sound en klassiekers. Met een glaasje
Oranje bitter ter gelegenheid van Koningsdag.

Koffie/thee is gratis. Jeugdigen t/m 18 jaar gratis,
wel online reserveren.

Koningsdag 27 april 2021 om 20.30 uur

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.kunstkringruurlo.nl

Trompettist Eric Vloeimans is bij velen bekend
als jazz trompettist en vooral bij bezoekers van
het North Sea Jazz Festival. In de voorstelling
combineert hij zijn eigen melodische en
karakteristieke improvisatiestijl met het
Argentijnse geluid van pianist Dobal. Zij vloeien
samen tot één warm muzikaal bad.

€21,50

Op zoek naar leven

Foto: Pam foto Delden

Foto: Govert Schilling

€12,50

Foto: Ron Slangen

Zaterdag 28 november 2020 om 20.00 uur

Foto: Jean-Marc Kassely

Dinsdag 19 januari 2021 om 14.00 uur

Eric Vloeimans &
Juan Pablo Dobal
met Viento Zonda

Foto: Louis Swart

Vrijdag 11 december 2020 om 20.00 uur

€24,50

€19,50

Van Pool tot Pool

Foto: Sjoerd Kuipers

Foto: Rob Reijnen

€10,-

Brengt kunst
en cultuur
dichterbij

Algemene informatie concerten
Vrijwel alle concerten vinden plaats in de Theaterzaal
in het Kulturhus. Ringleiding is aanwezig. De zaal wordt
ingericht volgens de RIVM richtlijnen.
Kaarten kunt u uitsluitend (i.v.m. corona maatregelen)
bestellen via www.kunstkringruurlo.nl/muziek
Jeugdigen t/m 18 jaar gratis, wel online reserveren.

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.kunstkringruurlo.nl
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Vrijdag 16 oktober 2020 om 20.00 uur

Olivier Patey, klarinet, Joris v.d. Berg, cello en
Martijn Willers, piano hebben hun hart verpand
aan de kamermuziek. Het programma met de
mooiste werken voor klarinet, cello en piano
bezorgen de één een brok in zijn keel, de
ander kippenvel, bij weer een ander lopen de
tranen over de wangen.

KunstKring Ruurlo

pr

Een bezoek aan Noord-Korea roept de vraag
op: Wat is nep, wat is werkelijkheid?
Drs. Marc Roth neemt je mee naar dit meest
gesloten land ter wereld en tilt een tipje van
de sluier op. Zijn eigen ervaringen als bezoeker
zijn zeer interessant.

De Amerikaanse landschapsschilder Bob
Ross maakte furore met zijn tv-serie ‘The Joy
of Painting’. In 1995 overleden, vindt zijn stijl
nog steeds navolging, zelfs van kinderen. Zijn
succes, populariteit en techniek komen aan de
orde.

Foto: Milagro Elstak

Drs. Marc Roth, docent

Foto: Marc Roth

€19,50

Foto: Fenna Schoren

€10,-

cursussen

Dry Brushen

€70,-

cursussen

Wolvilten

€40,-

Tekenen

€140,-

exposities / excursies

Tekenen

€140,-

Schildersclub Zelhem

Anneke Zwager

Drie plein air schilders

“Lelieveld in de herfst” – 2017

Docent: Hilda Haselberg
Beginners en gevorderden

Docent: Wil de Waard
Beginners en gevorderden

Docent: Françoise Martens
Beginners

Docent: Françoise Martens
Gevorderden

Deze bijzondere combinatie van tekenen
en schilderen geeft rust en een mooi effect.
Hilda Haselberg is als geen ander in staat om
haar enthousiasme, kennis en ervaring over
te brengen op haar cursisten. Ervaring is niet
nodig voor deelname.

Deze oeroude techniek is inmiddels weer
helemaal van deze tijd! En het is veelzijdiger
dan je misschien denkt. Laat je verrassen
door de vele mogelijkheden en ontdek hoe al
doende jouw eigen, bijzonder originele creatie
ontstaat.

Denk jij dat je echt niet kunt tekenen? Dan
is deze cursus helemaal geknipt voor jou! In
haar heldere lessen leert Françoise Martens je
basiskennis toepassen met pen en potlood en
ontdek jij ook je eigen kwaliteiten op dit gebied.

Voor meer ervaren tekenaars is in deze cursus
speciaal ruimte gecreëerd om individueel te
werken. Docent Françoise Martens helpt bij
het vinden of versterken van je eigen hand van
tekenen, jouw persoonlijke uitdrukking van
werkelijkheid of fictie.

Gerard ten Heijne, Jan Loggers en Aart Mudde
trekken er regelmatig samen op uit met ezel,
acryl, palet en penseel om ‘plein air’ een beeld
van het Achterhoekse landschap te schetsen.
Het onderwerp wordt ter plaatse in de vrije
natuur op het doek vastgelegd, waarbij de
nadruk ligt op spelen met het daglicht.

Anneke Zwager voelt zich nergens zo vrij als
achter haar ezel. Zij schildert zowel binnen als
buiten met acryl of olieverf. Afhankelijk van het
onderwerp kiest zij voor sfeer, materiaal en stijl.
Haar landschappen zijn een organisch geheel
waarin de wind, de zon en de geluiden van
vogels en kinderen het geheel kleuren.

Woensdag van 09.30 – 11.30 uur
4, 11, 18, 25 nov., 2 dec. 2020

Maandag van 09.30 – 11.30 uur
14, 21, 28 sept. 2020

Donderdag van 13.30 – 15.30 uur
15 en 29 okt., 12 en 26 nov., 10 dec. 2020
21 jan., 4 en 18 feb., 11 en 25 mrt. 2021

Donderdag van 13.30 – 15.30 uur
8 okt., 5 en 19 nov., 3 en 17 dec. 2020
14 en 28 jan., 11 feb., 4 en 18 mrt. 2021

22 augustus t/m 7 oktober 2020

9 oktober t/m 25 november 2020

Schilderen met olieverf

Kunst in de
Kinderschoenen

Anke Brummelman

Peter-Frans de Graaf maakt je wegwijs in
de vele mogelijkheden van olieverf. Voor
beginners biedt hij een prettige combinatie van
praktijk en theorie over technieken, materialen
en kleurgebruik. Bij gevorderden wordt de
begeleiding afgestemd op hun individuele
niveau.

Kunst in de Kinderschoenen is een project van
de Kunstkring Ruurlo en de groepen zeven van
de basisscholen van Ruurlo. De allereerste keer
vond plaats in 2006. Ruim 160 kinderen deden
in dat jaar mee en maakten iets moois geïnspireerd door het werk van architect Hundertwasser’. In 2020 gaan bijna 100 kinderen aan de
slag met hetzelfde thema.

Donderdag van 19.30 – 22.00 uur
8 okt., 5 en 19 nov., 3 en 17 dec. 2020
14 en 28 jan., 11 feb., 4 en 18 mrt. 2021

27 november t/m 9 december 2020

€140,-

€140,-

Patchwork / Quilten

Kalligraferen

Docent: Marianne van den Ent
Beginners en gevorderden

Docent: Trudie Demoed
Beginners en gevorderden

Schilderen Aquarel
en acryl

Dit kan zomaar het begin zijn van een
‘lifetime’ hobby waarin je helemaal kunt
opgaan! Onder deskundige begeleiding werk
je aan jouw persoonlijke creatie, van losse
lapjes verzamelen tot een mooi, bijzonder
eindresultaat. Door welk thema laat jij je
inspireren?

Met deze kunst, het ‘schoonschrijven’ kun jij
van elke letter een waar kunstwerk maken!
Ontwikkel je eigen stijl en geef je wenskaarten,
uitnodigingen en andere teksten een heel
persoonlijk tintje. Leer stap voor stap de
technieken van deze bijzondere kunstvorm.

Maandag van 14.00 – 16.00 uur
12 en 26 okt., 9 en 23 nov., 7 dec. 2020
18 jan., 1 en 15 feb., 8 en 22 mrt., 2021

Maandag van 14.00 -16.00 uur
19 okt., 2, 16 en 30 nov., 14 dec. 2020
11 en 25 jan., 8 feb., 1 en 15 mrt. 2021

Boetseren

€140,-

Boetseren

€195,-

Docent: Peter-Frans de Graaf
Beginners en gevorderden

Docent: Peter-Frans de Graaf
Beginners en gevorderden
Verras jezelf en anderen! Onder de bezielende
leiding van Peter-Frans de Graaf ontdek je waar
jouw talenten liggen. Je leert je omgeving beter
en scherper waar te nemen en deze met verf
en penseel vorm te geven.
Donderdag van 19.30 – 22.00 uur
15 en 29 okt., 12 en 26 nov., 10 dec. 2020
21 jan., 4, en 18 feb., 11 en 25 mrt. 2021

€140,-

Fotograferen

€195,-

€140,-

Glasfusie

Docent: Lineke Bosch
Beginners en gevorderden

Docent: Henk Viscaal
Beginners

Docent: Irma Derksen
Beginners

Heerlijk uit je hoofd en met je handen in de
klei? Beeldend kunstenaar Lineke Bosch
begeleidt elke cursist op maat, sluit aan bij jouw
ervaring en niveau. Zelf haalt ze haar inspiratie
uit de natuur, mensen, dieren en eigen fantasie.

Vanuit haar jarenlange ervaring kan Lineke
technieken uitstekend overbrengen. Ook jij kunt
ervaren hoe je met eigen handen je ideeën vorm
kunt geven. Al doende ontstaat een uniek object.
Of het nu figuratief is of abstract, alles is mogelijk!

Iedereen kan foto’s maken… en Henk Viscaal
biedt je in deze cursus volop praktische tips
om er ook échte foto’s van te maken. Foto’s
die boeien door de onderwerpkeuze, de
beelduitsnijding en beeldkwaliteit. Welke
camera je hebt maakt niet uit.

Dinsdag van 09.30 – 11.30 uur 1e serie: 6, 13 en 27 okt., 3,
10, 17 en 24 nov., 1, 8, en 15 dec. 2020
2e serie: 12, 19 en 26 jan., 2, 9 en 16 feb.,
2, 9, 16 en 23 mrt. 2021

Donderdag van 09.30 – 11.30 uur 1e serie: 8, 15 en 29 okt.,
5, 12, 19 en 26 nov., 3, 10 en 17 dec. 2020 |
2e serie: 14, 21 en 28 jan., 4, 11 en 18 feb.,
4, 11, 18 en 25 mrt. 2021

Glasfusing is een techniek waarbij stukjes
of repen glas van verschillende kleuren
gedeeltelijk versmelten. Door de diversiteit
aan kleuren ontstaan frisse en kleurrijke
werkstukken. Docent Irma Derksen staat te
popelen om haar enthousiasme, kennis en
ervaring met jou te delen!

Beeldhouwen

€110,-

Portretschilderen
Docent: Irmgard Lamers
Beginners en gevorderden

Heb jij er altijd al van gedroomd om je eigen,
unieke beeld te maken voor in je huis of tuin?
Maak je droom dan nu waar! Welke van de
prachtige, ruwe, Afrikaanse stenen spreekt jou
aan en kies je als basis?

Wegens groot succes opnieuw in de grote zaal
van het Kulturhus! Irmgard Lamers begeleidt
je naar jouw portret op doek met olieverf,
met volop aandacht voor compositie, kleur
en techniek. De aanwezigheid van het model
werkt hierbij bijzonder inspirerend!

Woensdag van 10.00 - 12.30 uur
16, 23 en 30 sept., 7 en 14 oktober 2020
Locatie: Maandagweg 3, Vorden
Let op: alternatieve locatie ivm RIVM regels!

Woensdag van 14.00 – 16.00 uur
11, 18 en 25 nov., 2, 9 en 16 dec. 2020
13, 20 en 27 jan. en 3 feb. 2021

zaterdag 3 oktober
van 13.00 – 17.00 uur

€195,-

Docent: Nico van Kan
Beginners en gevorderden

11 december 2020 t/m 3 februari 2021

€65,-

Docent: Lineke Bosch
Beginners en gevorderden

Zaterdag van 10.00 – 12.00 uur
3, 10 en 17 en 31 okt., 7, 14, 21 en 28 nov.,
12 en 19 dec. 2020

Mensen zijn altijd haar belangrijkste
schilderonderwerp geweest. Vroeger
schilderde zij vooral mensen in groepen,
mensen op terrasjes, in de stad, etend, lopend.
Gewone mensen in hun dagelijkse bezigheden.
Ook af en toe een portret. Dat vond zij het
leukst om te doen, maar ook wel moeilijk.
Anke volgde de opleiding tot portretschilder
aan de Portretschool in Amsterdam.

Cursisten expositie
Cursisten van alle cursussen van het seizoen
2020/21 laten hun mooiste werk zien: beeldhouwen, boetseren, kalligraferen, fotografie,
tekenen, schilderen, patchwork, portretschilderen, drybrush en glasfusie.

26 maart t/m 5 mei 2021

De exposities worden gehouden in het atelier van de
KunstKring en op de vide van het Kulturhus in Ruurlo.

Jubileumjaar doorgeschoven naar 2021

Leden krijgen 4% korting op de cursusprijs.

Excursie Jan Mankes

Excursie Bob Ross

Misschien vermoedde u het al, want u hoorde al een tijdje niets
meer over onze jubileumactiviteiten. Gaandeweg de steeds
veranderende situatie rondom de Corona pandemie moesten
zij uitgesteld en afgezegd worden. Uiteindelijk is besloten om al
onze jubileumactiviteiten door te schuiven naar 2021. Of en hoe
zij volgend jaar door kunnen gaan blijft alsnog onzeker. Om op
de hoogte te blijven van de actuele situatie raden wij u aan onze
website in de gaten te houden, lid te worden van onze vereniging
en/of u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Wij houden ons bij al
onze activiteiten aan de maatregelen van de overheid.

Corona aanpassingen
KunstKring Ruurlo heeft haar atelier dusdanig aangepast, dat de
cursussen in een veilige omgeving met voldoende afstand tot
de docent en de deelnemers worden gegeven. Ook het aantal
deelnemers is volgens ons corona-protocol geregeld.

Honderd jaar geleden overleed kunstenaar
Jan Mankes in Eerbeek. Om zijn persoon hing
de sfeer van een geniale kluizenaar. In de
Kruiskerk in Eerbeek is in september werk te
zien van amateurkunstenaars, die zich door
Mankes lieten inspireren. Ook Françoise
Martens, onze docente tekenen, heeft een
kunstwerk mogen inbrengen. Hebt u zin om
mee te gaan naar deze tentoonstelling, meldt u
dan aan via voorzitter@kunstkringruurlo.nl.

Museum MORE wijdt in het najaar van 2020,
als eerste museum ter wereld, een
tentoonstelling aan Bob Ross.
Door het succes van zijn manier van schilderen,
ontstond de televisieserie ‘The Joy of Painting’.
Zijn populariteit is, zelfs bij kinderen, nog
steeds enorm.

23 september 2020

17 november 2020

Kom en doe mee met onze zeer gewaardeerde cursussen!

Hebt u zin om mee te gaan naar Gorssel meldt
u dan aan via voorzitter@kunstkringruurlo.nl.

® Bob Ross name and images are registered trademarks of Bob Ross Inc.
©Bob Ross Inc. Used with permission.

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.kunstkringruurlo.nl

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.kunstkringruurlo.nl

Voor meer informatie en kaartverkoop zie www.kunstkringruurlo.nl

