Activiteitenkalender maart 2019
Activiteit:

Omschrijving

Kunstavond met
schilder
Ruud Bartlema

Van 6 maart t/m 21 april exposeert Ruud Bartlema met zeven
kruiswegstaties in de Tuindorpkerk.
‘De graankorrel die in de aarde valt’
Een lezing met beelden bij de Kruisweg van Aad de Haas en de
Moderne Kruisweg van Ruud Bartlema
Op deze avond is Ruud te gast in het Huis in de Wijk. Voor de
pauze laat Ruud Bartlema in zijn lezing de kruisweg van Aad de
Haas zien en vertelt erover. Wie de vijftien staties van Aad de
Haas nu tot zich laat spreken, komt onder de indruk van de
grote spirituele zeggingskracht die de verstilde beelden in zich
meedragen.

Wanneer?

maandag
11 maart
2019
20:00 tot
22:00 uur
Kosten
€2,50

Na de pauze vertelt hij over zijn eigen Moderne Kruisweg. Deze
zeven staties, die in de kerkzaal van de Tuindorpkerk hangen,
gaan we daarna bekijken.

Kunstavond met
Frits Erdmann

Van Barok tot heden
We zijn vorig jaar gekomen tot de Gotiek in de architectuur.
In deze derde voordracht over de architectuurgeschiedenis
gaan we de hierop volgende stromingen zien en bespreken. In
de periode na 1500 volgen de architectonische en
maatschappelijke veranderingen zich in snel tempo op. De
verlichte –renaissance- burger wordt steeds mondiger en
machtiger.
Konden stromingen
(bv Egyptische, Griekse en Romeinse bouwkunst) vele eeuwen
standhouden, zeker na de industriële revolutie, medio 1850,
verandert dit. Begin 1900 is de tijd van manifesten, stemrecht,
verheffing van de arbeiders maar ook oorlogen trekken hun
sporen tot in de21e eeuw als de architectuur invulling probeert
te geven aan de klimaatdoelstellingen.
Deze avond staat voor de pauze in het teken van de Barok,
Renaissance en het Neo-Classicisme.
Na de pauze volgt de architectuur vanaf de industriële revolutie,
overgaand in de strenge Art Deco stijl en de zwierige
Jugendstill en de reactie van de Nieuwe Zakelijkheid op deze
architectuurstromingen tot en met de hedendaagse architectuur.
Ook deze avond weer een selectie van de stijlkenmerken met
bijbehorende foto’s.

Op de hoogte blijven
van activiteiten in
Huis in de Wijk?
Mail naar :
huisindewijk@gmail.com

Voor meer info: www.huisindewijk.nl
adres Huis in de Wijk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht
(naast de Tuindorpkerk)
Voor andere activiteiten in de buurt zie de website
mijnbuurtwelzijn.nl en op de app “mijn BuurtAgenda”

Woensdag
20 maart
2019
20:00 tot
22:00
uur
kosten
€2,50

