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Terugblik
Geslaagd bezoek aan de kunstcollectie van het UMC Utrecht



Terugblik



De Boer op



Die Schone Mullerin



Agenda 2015/2016

Op 1 mei 2015 waren wij te gast in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Mevrouw
drs. Jona van Zetten, hoofd Kunstzaken, leidde ons langs de diverse kunstwerken van het
Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) en het Hijmans van den Berghgebouw. Haar
informatieve en inspirerende toelichting op de bedrijfscollectie heeft ons met andere
ogen naar de kunstwerken doen kijken.
Kenmerkend voor het AZU is het opnemen van kunst in de vloeren, wanden en ruimtes
van het gebouw. Al bij de bouw van het ziekenhuis in de jaren tachtig werden kunst en
architectuur gecombineerd. Zo heeft Herman Kuijer hangende kunstwerken voor de
drie zogenaamde lichtstraten gemaakt. Zijn panelen kleuren mee met de lichtinval door
het dak en hebben bovendien een akoestische, geluiddempende functie.
De kunstcollectie in het onderwijs– en opleidingsinstituut Hijmans van den Berghgebouw
is iets spannender. De schitterende, organische architectuur van Erik van Egeraat vraagt
hier als het ware om. Bovendien zijn de kunstwerken aangekocht voor een andere
doelgroep namelijk de studenten geneeskunde. Speciaal voor dit gebouw ontwierp
Cerith Wyn Evans de sterk in het oog springende kroonluchter: een handgeblazen
replica van een Venetiaanse kroonluchter. In een continue pulserende beweging dimt
het licht langzaam om daarna weer feller te worden.
De totale kunstcollectie van het UMC Utrecht bestaat uit ruim 2.000 werken
De afdeling Kunstzaken heeft kunstroutes uitgezet. Aan de hand van een
informatieboekje kunt u ook zelfstandig langs een aantal kunstwerken wandelen. Dit kan
op werkdagen en tijdens werkuren. Na afloop ontvingen we van Jona van Zetten een
prachtige catalogus van de kunstcollectie UMC Utrecht. Heeft u interesse om deze in te
zien, neem dan contact op met Alice van Kluyve (06-3800 9111)

Kennismaking met nieuwe wethouder kunst en cultuur

De Haastrechtse Kring
www.haastrechtsekring.nl

Onlangs heeft het bestuur van De Haastrechtse Kring kennis gemaakt met de nieuwe
wethouder die o.a. verantwoordelijk is voor Kunst en Cultuur in de Gemeente
Krimpenerwaard: mevrouw L. Sleeuwenhoek. Er werd gesproken over de activiteiten
van De Haastrechtse Kring.
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De Boer op
Wanneer:

zaterdag 6 juni 2015

Waar:

Haastrecht, Vlist en Stolwijk

Aanvang:

12.00 uur

Kosten:

€5,00 voor volwassenen, €1,00 voor kinderen.

Kaarten:

zijn verkrijgbaar op de dag zelf bij alle locaties

De Boer Op is een theatrale fietstocht tussen de dorpen Haastrecht, Vlist en Stolwijk. Op vijf locaties begint op
het hele uur een voorstelling. U kunt een half uur genieten van een voorstelling en u heeft een half uur de
gelegenheid om naar de volgende locatie te fietsen. Totaal zijn er vijf voorstellingen. Er is een aanbod van
toneel, muziek en vertelkunst. Op de locaties Bilwijkerweg 14 en Bovenkerkseweg 45 zijn tevens exposities met
werken van locale kunstenaars te bezichtigen.
De aanvangstijden van de voorstellingen zijn: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.

De voorstellingen en de locaties
•Polderkoor

Bovenkerkseweg 45 te Stolwijk (familie Koolwijk)

•Harmonie Stolwijk en
Harmonie Concordia Haastrecht

Schoonouwenseweg 16 te Stolwijk (familie Verkade)

•Het Zingende Paard en De Stille Woordentuin

Bilwijkerweg 24 te Stolwijk (familie van Os)

•Toneelvereniging De Schijnwerper

Oost Vlisterdijk 17 te Vlist (familie van Diemen)

•Hartstocht in Haastrecht

6e Boezemmolen te Haastrecht

De route is in totaal circa 13 km lang. U kunt zelf kiezen
bij welke locatie u met uw fietsroute begint. Voor
herkenning van de locaties wordt aan de weg een
bord met de bijbehorende afbeelding geplaatst en
wappert er een De Boer Op-vlag.
U wordt vriendelijk verzocht om op de locatie uw fiets
zodanig neer te zetten dat er nog ruimte is voor in- en
uitgaand verkeer.
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Die schöne Müllerin
Wanneer:

zondag 27 september 2015

Waar:

6e Boezemmolen, Haastrecht

Aanvang:

14.30—15.30 uur

Kosten:

€15,00 en €12,50 voor donateurs

De liedercyclus Die Schöne Müllerin van Franz Schubert inspireerde organisator (en bestuurslid van De
Haastrechtse Kring) Hanna van Halm tot het organiseren van een uniek concert in Boezemmolen Nr. 6
van Haastrecht. Schubert schreef in 1823 de muziek bij twintig gedichten van Wilhelm Müller. Met elkaar
vormen deze gedichten het verhaal van een jongeman die tijdens een van zijn wandeltochten bij een
molen aan een beek komt en daar gaat werken. En, passend bij stukken uit de negentiende-eeuwse Romantiek, wordt hij verliefd op de molenaarsdochter, terwijl zij echter valt voor de charmes van een jager.
Overmand door verdriet valt de jongeman in de beek en verdrinkt.
Tijdens dit concert zal een selectie van de liederencyclus worden vertolkt door bariton André Nolden. Hij
wordt begeleid door pianist Jaap de Wit.
Na afloop is er gelegenheid om de molen te bezichtigen waarbij molenaar Arie Verhoeff aanwezig zal zijn
om vragen te beantwoorden.

Het concert zal plaatsvinden op de eerste
verdieping van de molen. Deze is alleen bereikbaar via een steile, hoge trap. Dat brengt
beperkingen met zich mee voor bijvoorbeeld
mensen die slecht ter been zijn.
Wij raden u aan om van tevoren te reserveren,
aangezien er een beperkt aantal toegangskaarten is. De eerste etage van de molen is
namelijk niet groot .

11-12 september

Expositie
27 september

Die schöne Müllerin

10 oktober

Architectuurroute naar

Indien u met de auto komt, kunt u parkeren
op de parkeerplaats van Zwembad De Loete.

Informatie over kaartverkoop:
reserveren@haastrechtsekring.nl
Judith Verkaik, Hoofdstraat 130, Haastrecht
Van der Voet, Kleine Haven 1, Haastrecht

Kunst –Verkoop-

Rotterdam
16 januari 2016

Nieuwjaarsconcert

6 maart 2016

Kloosterconcert

