
 

 

 

 
 

JAARPLAN VAN DE KUNSTKRING  RUURLO 

SEIZOEN 2020-2021 
 

Het doel van de KunstKring Ruurlo (KKR) is 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. 

Binnen dat kader organiseert de KKR al 25 jaar een breed scala aan 

activiteiten, die open staan voor zowel leden als niet-leden. 

 
De activiteiten voor het seizoen 2020-2021 zijn samengevat in het 

onderstaande 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 2020-2021 zijn de volgende concerten in het Kulturhus 

geprogrammeerd: 

• 10 oktober 2020.Trio Patey met Olivier Patey, Martijn Willers en Joris 
van den Berg, brengt werken van van Brahms en Beethoven.  

• 8 november 2020. Charivari trio met Janos Koolen brengt 

wereldmuziek.  
• 28 november 2020. Maria de Fatima en Combo met Fado! 

• 16 januari 2021. Eric Vloeimans en Juan Pablo Dobal met Viento 

Zonda. 
• 7 februari 2021. Tobias Borsboom, piano met werken van Mozart, 

Schubert en Chopin. 
• 7 maart 2021. Svenja Staats met Ramon van Engelenhoven met o.a. 

Beethoven en Debussy. 

• 27 april 2021. Keltische band Ogham brengt 'Caledonia 

Calling'. 
• 3 oktober 2021. Ketevan Sharumashvili en Timora Rosler. 

 

CURSUSSEN 

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

volgende cursussen gegeven. Begin seizoen 2020/2021 zijn vrijwel alle 

cursussen volgeboekt. 

 

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 gevorderden, drybrush 

en beeldhouwen. 
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EXPOSITIES 

Al jaren worden in het Kulturhus Ruurlo exposities gehouden, die ongeveer 

twee 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 

 

Het jaarlijks terugkerende project Kunst in de Kinderschoenen voor en door 
de leerlingen van groep 7 van de Ruurlose basisscholen, heeft in 2020 het 

onderwerp “Hundertwasser". Er doen ongeveer 100 kinderen aan mee.  

 

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

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

In 2020 gaat de Kerst-Inn wegens Corona niet door. 

 

LEZINGEN 
16 oktober 2020. Noord-Korea door Marc Roth. 

13 november 2020. Het leven en werk van Bob Ross door Peter-Frans de Graaf.  

11 december 2020. Van Pool tot Pool door Rob Reijnen. 

19 januari 2021. Sint Petersburg door Sjoerd Kuipers. 
16 februari 2021. Op zoek naar leven in het heelal door Govert Schilling. 

19 maart 2021. Langs de Zijderoute door Aly Wagenvoorde. 

16 april 2021. Industrieel Erfgoed door Maria Driessen. 


