ZOMERSE KUNSTEXCURSIE
Spannend en ontspannend in Rotterdam:
kunstkijken in de Kunsthal
Zondag 24 juni 2018

Leun achterover en luister onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers erbij naar een
inleiding van kunsthistoricus Saskia Goddijn over het fascinerende onderwerp hyperrealistische
sculptuurkunst.
We rijden in een comfortabele touringcar van Dalstra Reizen naar de Kunsthal in Rotterdam
waar de tentoonstelling

Hyperrealisme, Sculptuur beleefd kan worden.

Gewapend met de pas opgedane kennis, maar hopelijk nog onbevangen en eigenzinnig, verkent
een ieder de tentoonstelling(en) in de Kunsthal in eigen tempo en naar eigen inzicht, waarna er
tijd is om sfeer te proeven en naar (echte) mensen te kijken in de stad.
Hyperrealisme, Sculptuur
In de Kunsthal wachten vijfendertig net echte, menselijke mensbeelden ons op: hyperrealistische
sculpturen van bekende en minder bekende kunstenaars, zoals Duane Hanson, Ron Mueck en
Sam Jinks. De hyperrealistische beelden zijn soms grappig, soms ontroerend, soms
confronterend, vaak bevreemdend en werpen nogal wat vragen op.
Naast de meer nuchtere vraag hoe (zijn ze gemaakt), werpen ze vragen op over hun
bestaansrecht, over het effect op toeschouwers, over de kracht en kwetsbaarheid van de mens
en vooral: wie zien wij als wij naar anderen kijken – en naar onszelf? Eigenlijk…eigenlijk zijn wij
de hoofdrolspelers in de tentoonstelling in de Kunsthal.
~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ saskiagoddijn@gmail.com
KvK: 61903914 – btw: 107047676B01

En zij zijn er ook nog, in de Kunsthal:
Victor en Rolf
Het mode-duo Viktor & Rolf bestaat 25 jaar! De Kunsthal viert dat met een grote
overzichtstentoonstelling van zestig romantische, rebelse, uitbundige of juiste klassieke
creaties. Vanzelfsprekend zijn ook de Dolls te bewonderen: porselein in haute couture, een
kostuum van Madonna én de trouwjurk van Prinses Mabel.
Dick Bruna
Ditmaal ligt de focus niet op het witte Nijntje, maar op het zwarte Beertje: de zogenaamde
donkere kant van Dick Bruna, de boekomslagen die hij ontwierp voor de detectives en andere
spannende verhalen uit de Zwarte Beertjes pocketreeks van uitgeverij A.W. Bruna & Zoon.
Eli Dijkers
laat ons op de fototentoonstelling Chinese Reis kennismaken met zijn China.

Ontspannen in zomers Rotterdam
Na het bezoek aan de Kunsthal brengt de touringcar u naar de kunstzinnige en gezellige
Markthal, waarna de rest van de middag ook naar eigen inzicht ingevuld kan worden.
Lekkere hapjes en sfeer proeven? Echte mensen kijken? Met de roltrap afdalen in de geschiedenis
van Rotterdam met de tentoonstelling De Tijdtrap in de parkeergarage van de Markthal? Struinen,
terrasje…of heeft u andere ideeën voor het doorbrengen van een zomerse namiddag in
Rotterdam?

~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ saskiagoddijn@gmail.com
KvK: 61903914 – btw: 107047676B01

EXTRA
Vlotte, sprankelende kunstlezing
en vorstelijke borrel in Prinsenhof
vrijdag 22 juni 2018

~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ saskiagoddijn@gmail.com
KvK: 61903914 – btw: 107047676B01

Vorstelijke borrel en vlotte kunstlezing
in Prinsenhof Groningen
Hyperrealisme, sculptuur:
echt, net echt, echter dan echt
vrijdag 22 juni 2018
Voorafgaand aan de zomerse kunstexcursie is het mogelijk om de Vorstelijke Borrel en
Sprankelende Kunstlezing van Uit de Kunst in Prinsenhof Groningen bij te wonen onder
het genot van een hapje en drankje.
Als u de kunstlezing tegelijk met de kunstexcursie boekt, krijgt u korting op de kunstlezing!
De korte, sprankelende kunstlezing over hyperrealistische sculpturen in Prinsenhof Groningen is
een vlotte, feestelijke aanvulling op de kunstexcursie, maar het is geenszins noodzakelijk om de
kunstlezing bij te wonen om van de kunstexcursie te kunnen genieten: onderweg naar Rotterdam
krijgt u ook een verhelderende toelichting van Saskia Goddijn op het thema en de specifieke
tentoonstelling.
Korte, vlotte en sprankelende kunstlezing
Om op een bijzondere, culturele en ontspannen manier het weekend in te luiden
Op een van de meest sfeervolle en tot de verbeelding sprekende locaties die we in
Groningen kennen: Prinsenhof!
Onder het genot van enkele hapjes en drankjes
Geen ellenlange verhalen, maar een vlot relaas (met de typische glimlach en knipoog die
u van Uit de Kunst, Saskia Goddijn mag verwachten)
Eventueel ter voorbereiding (of nagenieten) van bezoek tentoonstelling Hyperrealisme,
Sculptuur in de Kunsthal in Rotterdam.
In de Kunsthal in Rotterdam wachten tot 1 juli 2018 vijfendertig net echte, menselijke
mensbeelden ons op: hyperrealistische sculpturen van bekende en minder bekende kunstenaars,
zoals Duane Hanson, Ron Mueck en Sam Jinks. De hyperrealistische beelden zijn soms grappig,
soms ontroerend, soms confronterend, vaak bevreemdend en werpen nogal wat vragen op. Naast
de meer nuchtere vraag hoe (zijn ze gemaakt), werpen ze vragen op over hun bestaansrecht,
over het effect op toeschouwers, over de kracht en kwetsbaarheid van de mens en vooral: wie
zien wij als wij naar anderen kijken – en naar onszelf?
Over die vragen, de mogelijke antwoorden, over sproetjes, pukkeltjes, rimpels en (schaam-) haar
gaat deze korte en sprankelende kunstlezing van kunsthistoricus Saskia Goddijn van Uit de Kunst
die u onder het genot van enkele hapjes en drankjes in Prinsenhof kunt bijwonen.
Wie weet, misschien komt u uzelf wel tegen?

~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ saskiagoddijn@gmail.com
KvK: 61903914 – btw: 107047676B

Praktische zaken
Zomerse kunstexcursie Rotterdam
zondag 24 juni 2018
Kunstexcursie per comfortabele touringcar naar kunsthal Rotterdam
Met kunsthistorische inleiding op weg naar de Kunsthal over Hyperrealisme
Onder het genot van een kopje koffie/ thee en een versnapering
Met in de namiddag gelegenheid om van zomers Rotterdam te genieten.
Zondag 24 juni 2018
Organisatie zomerse kunstexcursie Rotterdam
Uit de Kunst! in samenwerking met Dalstra Reizen in Surhuisterveen. Dalstra Reizen is
aangesloten bij ANVR, SGR, Calamiteitenfonds en Keurmerk Touringcarbedrijf. Zie ook
www.dalstra.nl
Prijs zomerse kunstexcursie naar Rotterdam: € 99,00 per persoon
Prijs combinatie zomerse kunstexcursie naar Rotterdam én vlotte kunstlezing in
Prinsenhof: € 118,00 per persoon (korting kunstlezing: € 3,50)
Kunstexcursie Rotterdam
Inclusief
Reis per comfortabele touringcar van Dalstra Reizen te Surhuisterveen
Kunsthistorische inleiding van Saskia Goddijn onderweg naar Rotterdam
Diverse versnaperingen in de touringcar op weg naar Rotterdam en op de terugweg
Exclusief
Eventuele entree Kunsthal (zie onder)
Verkenning van de Kunsthal is op eigen gelegenheid
Maaltijden en consumpties m.u.v. versnaperingen in de touringcar
Opstapschema zondag 24 juni 2018
Haren: Postiljon Hotel Haren, parkeerplaats: 7.30 uur Groningen: Bushalte bij de
taxistandplaats voor CS: 7.45 uur
Drachten: Transferium bij Hotel van der Valk, bij busstation: 8.30 uur
Let op: voorheen stapte u bij Uit de Kunst in de bus aan de grote parkeerplaats
bij Hotel van der Valk. Nu: aan de andere kant van het hotel, bij het “busstation”!
Heerenveen: Busstation naast station Heerenveen: 9.00 uur
Aankomst Rotterdam, Kunsthal ca. 11.30 uur
Vertrek uit Rotterdam: ca. 18.30 uur
Uitstapschema zondag 24 juni 2018 (bij benadering)
Heerenveen: ca. 21.00 uur
Drachten: ca. 21.30 uur
Haren: ca. 22.00 uur
Groningen: ca. 22.15 uur

~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ saskiagoddijn@gmail.com
KvK: 61903914 – btw: 107047676B

Entree Kunsthal
Gratis entree Kunsthal voor houders van
Museumkaart, Rotterdampas, ICOM-pas, Vereniging Rembrandt pas, BankGiro Loterij
VIP-kaart, Kunsthal Vrienden
Met (een van) bovengenoemde passen kan zó doorgelopen worden (geen rij)
Niet in het bezit van (een van de) bovengenoemde passen?
Entree volwassenen: € 14,00
Als u entree moet betalen (niet in het bezit van bovengenoemde pas(sen), kan het zijn
dat u in de rij moet staan.
In de rij staan voorkomen? Boek een ticket op de website van de Kunsthal
In de Kunsthal kan niet contant betaald worden!
Tip
Noteer het mobiele telefoonnummer van Saskia Goddijn in uw mobiele telefoon:
0031640736597.
Uiterlijke inschrijfdatum: 25 mei 2018

Praktische zaken
vlotte kunstlezing en vorstelijke borrel in Prinsenhof
vrijdag 22 juni 2018
Vlotte kunstlezing (max.45 minuten)
Over hyperrealisme, sculptuur
In Prinsenhof Groningen, Martinikerkhof 23, Groningen
16.45 -17.30 uur
Vrijdag 22 juni 2018
Onder het genot van twee consumpties (huiswijn, bier of fris)
En enkele hapjes
Prijs vlotte kunstlezing en vorstelijke borrel in Prinsenhof Groningen: € 22,50
Prijs combinatie zomerse kunstexcursie naar Rotterdam én vlotte kunstlezing in
Prinsenhof: € 118,00 per persoon (korting kunstlezing: € 3,50)
Uiterlijke inschrijfdatum: 25 mei 2018

Aanmelding
kunstexcursie/ kunstexcursie & kunstlezing/ kunstlezing
vóór 25 mei 2018
Mail volgende aan Uit de Kunst, saskiagoddijn@gmail.com:
Ja, ik boek/ wij boeken de zomerse kunstexcursie naar Rotterdam 24 juni 2018!
of
Ja, ik boek/ wij boeken de op zomerse kunstexcursie naar Rotterdam 24 juni 2018
+ de kunstlezing in Prinsenhof 22 juni 2018!
of
Ja, ik boek/ wij boeken alleen de vlotte kunstlezing in Prinsenhof 22 juni 2018!
Aantal personen:
Opstapplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Betaling
kunstexcursie/ kunstexcursie & kunstlezing/ kunstlezing
vóór 25 mei 2018
Maak het bedrag vóór 25 mei 2018 over op bankrekeningnummer (iban)
NL27ABNA0527827320 t.n.v. S.K. GODDIJN te Groningen, o.v.v. HYPER18
Zomerse kunstexcursie Rotterdam: € 99,00 per persoon
Zomerse kunstexcursie Rotterdam en vlotte lezing en vorstelijke borrel in
Prinsenhof: € 118,00 per persoon
Alleen vlotte lezing en vorstelijke borrel Prinsenhof: € 22,50

~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ saskiagoddijn@gmail.com
KvK: 61903914 – btw: 107047676

Voorwaarden
Aanmelding
De uiterlijke inschrijfdatum is 25 mei 2018
Let op: activiteiten van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden en
betalen vergroot de kans op plaatsing!
U kunt zich niet telefonisch/ mondeling opgeven
Mail s.v.p. alle gevraagde gegevens
U kunt meerdere personen voor deze kunstexcursie opgeven: vergeet niet het aantal
personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend e-mailadres en
telefoonnummer).
Wijzigingen (bijv. opstapplaats) moeten per e-mail doorgegeven worden.
Betaling
Maak het bedrag alstublieft over onder correcte vermelding: HYPER18
U komt op de definitieve deelnemerslijst zodra de betaling voldaan is
Het is niet mogelijk om te wachten met betaling tot na 25 mei 2018
Onverhoopte annulering uwerzijds
Na aanmelding heeft u zich verplicht aan deze activiteit: denk eventueel na over een
(doorlopende) annuleringsverzekering/ kijk naar de voorwaarden in de polis van uw
annuleringsverzekering.
U kunt zich ook bij onverhoopte afwezigheid door iemand anders laten vervangen.
Annulering door Uit de Kunst
Mocht de kunstexcursie/ kunstlezing door Uit de Kunst onverhoopt geannuleerd moeten
worden, ontvangt u daar z.s.m. en uiterlijk twee weken voor aanvang van de
kunstexcursie bericht van en wordt het betaalde bedrag z.s.m. teruggestort.
Mocht de kunstexcursie/ kunstlezing op het laatste moment om onvoorziene redenen niet
door kunnen gaan, ontvangt u z.s.m. een e-mailbericht/telefonisch bericht. Ook in dat
geval wordt het betaalde bedrag z.s.m. teruggestort.
Bij dringende persoonlijke omstandigheden die de uitvoering van Saskia Goddijn
onmogelijk maken (bijvoorbeeld ziekte) wordt een vervanger gezocht en gaat de
kunstexcursie zo mogelijk door.

~ drs. Saskia K. Goddijn
www.uitdekunst.nu ~ saskiagoddijn@gmail.com
KvK: 61903914 – btw: 107047676

