Saskia K. Goddijn

Nieuw licht op Scandinavische Kunst

De Scandinavische kunst uitgelicht en toegelicht
In deze cursus neemt de van oorsprong Deense kunsthistoricus Saskia Goddijn je mee op reis
door de kunstgeschiedenis van het hoge Noorden van de 19e eeuw en begin 20e eeuw, waarbij
ook eigentijdse voorbeelden van Scandinavische kunst en design worden belicht.
We volgen een aantal bekende en minder bekende 19e-eeuwse Scandinavische kunstenaars op
hun artistieke avontuur. Een avontuur dat in het teken stond van het doorbreken van
academische tradities en het ontwikkelen van een ‘eigen kunst’, de zogenaamde Noordelijke
beelding. Een aantal colleges staat in het teken van een specifieker thema, zoals
Scandinavische kunstenaressen, IJslandse kunst en inspiratie en Scandinavisch design.
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Je zult ontdekken dat de titel van deze cursus goed gekozen is: het bijzondere, Noordelijke
licht is door vele kunstenaars van het hoge Noorden op velerlei manieren ingezet, - om het
eigene, het Scandinavische uit te drukken én omdat licht een belangrijke stemmingsbepalende
factor is, voor het kunstwerk en de toeschouwer.
Cursusprogramma
1. Zweedse en Deense schilders op artistiek avontuur in de negentiende eeuw: van
naturalisme naar nationalisme naar individualisme
2. Noorse en Finse schilders op artistiek avontuur (19e – begin 20e eeuw): nieuwe
impressies, nieuwe expressies
3. Scandinavische vrouwen op artistiek avontuur in de negentiende en begin 20e eeuw
4. Artistieke avonturen (schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur) op of dankzij
IJsland
5. Scandinavisch design I: kleur, creativiteit en commercie: van Karl Larsson tot Ikea
6. Scandinavisch design II: Scandinavische designiconen belicht en toegelicht
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PRAKTISCHE ZAKEN
CURSUS NIEUW LICHT OP SCANDINAVISCHE KUNST
in het Humanistisch Centrum, W.A. Scholtenstraat 2 in Groningen
6 COLLEGES OP DE MAANDAGMIDDAG 14.00 – 16.15 UUR
VANAF 7 januari 2019
Cursus:

Nieuw licht op Scandinavische kunst

Docente:

drs. Saskia K. Goddijn

Locatie:

Humanistisch Centrum Groningen
W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen

Dag & ritme:

Maandagmiddag, 1 x in de 2 weken
NB. Tussen college 3 en 4 zitten 4 weken.

Tijdstip:

14.00 – 16.15 uur

Aantal colleges:

6

Data:

7 januari, 21 januari, 4 februari, 4 maart, 18
maart en 1 april 2019
(11, 18 en 25 februari geen college i.v.m. o.a.
voorjaarsvakantie)

Cursusprijs:

€ 138,00 inclusief BTW
inclusief een kopje koffie/ thee in de pauze
Cursusprijs exclusief BTW: € 114,05
BTW 21%, totaal BTW: € 23,95
Te betalen, incl. BTW: € 138,00

Uiterlijke inschrijf- en betaaldatum:

20 december 2018

Opgave, betaling, voorwaarden:

zie hieronder (vraag en antwoord).
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Vraag en antwoord
HOE GEEF IK MIJ OP?
Klik op “Aanmelden voor de cursus”
Selecteer de cursus
Cursuslocatie:
Naam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Klik op VERSTUREN.

VERDERE VRAGEN M.B.T. AANMELDING
Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor een cursus?
Bij iedere cursus is een uiterste aanmelddatum vermeld. Na die datum is inschrijving en
betaling om logistieke en administratieve redenen niet meer mogelijk.
Let op: cursussen van Uit de Kunst zijn vaak snel volgeboekt: snel aanmelden en betalen
vergroot de kans op plaatsing!
Kan ik mij samen met een iemand anders aanmelden?
Ja. Vergeet niet het aantal personen te vermelden (en bij voorkeur ook eventueel afwijkend emailadres en telefoonnummer).
Kan ik minder dan 6 colleges boeken?
Nee. Je mag de cursus wel met iemand anders delen; d.w.z.: je bij afwezigheid laten
vervangen door iemand anders.
Kan ik restitutie krijgen van (een deel van) het cursusgeld als ik een (aantal) lessen
mis?
Nee. Vanaf de aanvangsdatum van de cursus is annulering van de cursus of een deel van de
cursus niet meer mogelijk. Je kunt je bij afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen.
Te laat! Wat gebeurt er als een cursus vol is?
Indien voor aanvang van de cursus plaats beschikbaar komt, nemen wij hierover per e-mail
contact op. Als dat niet lukt, zien we je graag bij een andere cursus!
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BETALING
Betaling vindt plaats door het cursusgeld à € 138,00 incl. btw
over te maken op bankrekeningnummer (iban)
NL27ABNA0527827320
t.n.v. S.K. GODDIJN TE GRONINGEN,
o.v.v. cursusnaam en locatie
Deelname aan de cursus is alleen mogelijk als betaling uiterlijk op de uiterlijke
inschrijfdatum is gedaan.

VERDERE VRAGEN M.B.T. BETALING
Kan ik betaling ook uitstellen tot na de uiterlijke inschrijfdatum?
Nee. Let op! Je wordt bij een cursus geplaatst als de betaling gedaan is. Cursussen van Uit de
Kunst zijn vaak snel volgeboekt. Na de uiterlijke inschrijfdatum is aanmelding en betaling niet
meer mogelijk.

WAAR
Waar worden de cursussen van Uit de Kunst in Groningen gegeven?

De cursussen van Uit de Kunst! worden in Groningen gegeven op de volgende locatie:
Humanistisch Centrum Groningen (dit is NIET het Logegebouw op de hoek!),
W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen.

Het Humanistisch Centrum bevindt zich op loopafstand (ca. 5 min.) van de Grote Markt
in Groningen/ op 1 minuut loopafstand van UMCG Noord. Vele bussen stoppen op de
Grote Markt, sommige bussen ook zeer nabij het Humanistisch Centrum. Parkeren kan
o.a. in de parkeergarage op het Boterdiep.
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GEEN BERICHT IS GOED BERICHT
Wanneer weet ik zeker dat mijn cursus doorgaat?
De cursussen van Uit de Kunst gaan eigenlijk altijd wel door. Daarom sturen we geen apart
bericht meer nadat je het bevestiging van aanmelding hebt ontvangen: geen bericht is altijd
goed bericht.
Als de cursus onverhoopt toch niet doorgaat, ontvang je hierover uiterlijk een maand voor de
start, bericht.
Ik heb na de bevestiging van mijn aanmelding geen bericht meer gekregen. Gaat de
cursus wel door?
Ja. Geen bericht is goed bericht.

ONVERHOOPTE ANNULERING
Hoe zit het met de annuleringsvoorwaarden?
Annulering door cursist
Annulering dient altijd per e-mail te gebeuren. De bevestigen van de annulering gebeurt ook
per e-mail. Bij aanmelding voor de cursus tekent je voor akkoord met de (annulerings-)
voorwaarden.
• Tot 3 weken voor de aanvangsdatum van de cursus: € 20,- administratiekosten
• Vanaf 3 weken voor de aanvangsdatum t/m 7 dagen voor de aanvangsdatum van de
cursus: 50% van de cursuskosten.
• 7 dagen voor aanvang tot de dag vóór aanvang van de cursus: 100%.
• Vanaf de aanvangsdatum van de cursus is annulering niet meer mogelijk, je kunt je bij
afwezigheid wel door iemand anders laten vervangen.
Annulering door Uit de Kunst
De cursussen van Uit de Kunst gaan eigenlijk altijd wel door. Zonder bericht gaat de cursus
door.
Mocht een cursus onverhoopt toch geannuleerd worden, ontvang je daar uiterlijk twee weken
voor aanvang van de cursus bericht van en wordt het cursusgeld z.s.m. teruggestort.
Mocht een les om onvoorziene redenen niet door kunnen gaan (bijvoorbeeld wegens ziekte van
de docente), ontvang je z.s.m. per e-mail bericht. Er wordt een inhaal-les aangeboden.
Mocht een cursus vroegtijdig moeten worden afgebroken, dan bieden wij restitutie op basis van
het aantal gederfde colleges.

SPIJT

Herroeping bij online aanmelding
Vanwege de wet Koop op afstand heb je tot 14 dagen na inzending van de aanmelding
bedenktijd. Mocht je onverhoopt binnen deze termijn willen afzien van deelname aan de cursus,
dan dien je ons dit schriftelijk te laten weten (per mail). In dat geval worden geen
annuleringskosten gerekend. Indien er meer dan twee weken tijd zit tussen de aanmelding en
de afmelding gelden de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven beschreven.
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