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Een ratatouille van kunst  

in Drachten  
 

Ratatouille 

Een verrassende collegereeks over kunst 
  

Ratjetoe of ratatouille?  

Minderwaardige rommel, een zootje of een gerecht waarin ijverig geroerd is? Een goede ratatouille 

is geen doorgekookte bende, maar ontleent haar structuur en smaak aan lekkere, apart gestoofde 

ingrediënten.  

 

In deze collegereeks hoeft u geen keurig, chronologisch opgebouwd verhaal of een zekere 

harmonie te verwachten: er is geen overkoepelend thema! Kunsthistorica Saskia Goddijn vindt dat 

als Marcel Duchamp fietswielen op krukjes mocht plaatsen, Jeroen Bosch vissen vleugels mocht 

geven en René Magritte appels mocht laten zweven, zij ook eens een tang op een varken mag 

laten slaan.  

 

Durft u het aan?  
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Een ratatouille van kunst  

in Drachten  
 

De ratjetoe/ ratatouille van dit najaar bestaat uit de volgende ingrediënten:   

 

College 1: Geen licht zonder schaduw 

Schoonheid en betekenis van schaduw in de kunst 

 

College 2: Banale materialen  

Papier, plastic, piepschuim, pindakaas: banaal en beeldschoon  

 

College 3: Uitzicht of inzicht?  

Betekenis en weergave van vensters in de kunst  

 

College 4: Kunst met een luchtje 

Soms zit er een luchtje aan een kunstwerk. Opvallend vaak, zelfs.  In dit college drukt Saskia 

Goddijn u met humor, maar heus in alle ernst, met de neus op de feiten.  
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PRAKTISCHE ZAKEN 
Een ratatouille van kunst  

4 colleges op de dinsdagmiddag 13.30 – 15.45 uur vanaf 5 november 2019 

in Drachten, Trefpunt De Holdert, Van Knobelsdorffplein 121 

 
 

Collegereeks:      Een Ratatouille van kunst 

 

Docente:      drs. Saskia K. Goddijn  

 

Locatie:      Trefpunt De Holdert 

Van Knobelsdorffplein 121  

Drachten  

Dag & ritme:      Dinsdagmiddag, 1 x in de week in de maand november 

 

Tijdstip:       13.30 – 15.45 uur   

      (inclusief een korte pauze)  

      De deuren zijn geopend vanaf 13.00 uur  

 

Aantal colleges:     4 

 

Data:  5 november, 12 november, 19 november en 26 november 2019  

 

Prijs per college:     Let op! U betaalt per college.  

Prijs per college: € 22,50 inclusief btw  

inclusief een kopje koffie/ thee in de pauze  

      Prijs per college exclusief btw: € 18,60 

      btw 21%, totaal btw: € 3,90  

      Te betalen per college, incl. BTW: € 22,50   

 

Aanmelding:     Meld u aan voor één of meerdere colleges op de website van  

   Uit de Kunst (www.uitdekunst.nu) via de knop 

“Aanmelden voor de cursus”  

 

- NB. Aanmelding per college en per cursist  

- Selecteer het specifieke college 

- Vergeet niet locatie in te vullen (Drachten) 

- Vergeet niet op “versturen” te klikken!   

 

of   

 

Mail uw aanmelding voor de specifieke colleges aan  

info@uitdekunst.nu  

 

Vermeld in uw mail:  

- Cursuslocatie (Drachten)   

- Specifieke college(s): nummer(s) en datum/ data 

- Uw naam  

- Uw telefoonnummer  

- Uw e-mailadres  
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Betaling:     Maak het bedrag à € 22,50 euro per college per persoon over op 

   bankrekening (IBAN) NL27 ABNA 0527 8273 20, t.n.v. S.K. Goddijn  

 

- VERGEET NIET LOCATIE (DRACHTEN) te vermelden 

- Meerdere colleges volgen? Maak … x het bedrag à € 22,50 

euro per college in één keer over 

 

of  

 

Betaal contant aan de zaal  

 

- Vóór aanvang van het college, aanvang college 13.30 uur, 

deuren geopend vanaf 13.00 uur  

- Gelieve gepast betalen 

 

NB. Vol is vol, vooraf betalen geeft voorrang en zonder betaling (van tevoren of aan de zaal) is deelname niet mogelijk! 
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Vraag en antwoord 
LOCATIE  

 

Vraag: Waar worden de cursussen van Uit de Kunst in Drachten gegeven?  

Antwoord: De cursussen van Uit de Kunst! worden in Drachten gegeven in Trefpunt de Holdert, Van Knobelsdorffplein 121 

in Drachten.  

 

Vraag: Hoe zit het met de bereikbaarheid van Trefpount de Holdert?   

Antwoord: Trefpunt de Holdert bevindt zich in het centrum van Drachten, nabij het Museumplein met het Drachtster 

Museum en de Openbare Bibliotheek, op loopafstand van diverse bushaltes en van de volgende parkeergarages: 

parkeergarage Raadhuisplein (toegang tot deze parkeergarage met de auto is via de Drift, kies vervolgens uitgang 

Raadhuisplein om in 3 minuten naar de Holdert te lopen) en parkeergarage Van Knobelsdorffplein, (2 minuten lopen naar 

de Holdert).   

 

AANMELDING  

 

Vraag: Deze collegereeks bestaat uit 4 colleges. Kan ik minder dan 4 colleges boeken? 

Antwoord: Ja. U betaalt per college € 22,50.  

 

Vraag: Het lukt mij niet om mij in één keer voor meerdere colleges en/ of meerdere aan te melden, wat doe ik verkeerd?  

Antwoord: Helemaal niets, u kunt zich echter alleen per aanmelding voor 1 college en 1 persoon opgeven. Voor meer 

colleges en/ of meer personen moet u zich apart aanmelden.  

 

Vraag: Ik neem graag deel aan het college dat over enkele dagen/ morgen plaats zal vinden. Mag dat?  

Antwoord: U bent natuurlijk van harte welkom! Houd wel rekening met het volgende: deelname aan het college is alleen 

mogelijk als de betaling voldaan is. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd van de bank of betaal contant aan 

de zaal. Let op: vol is vol en wie vooraf betaald heeft, heeft voorrang. Op tijd aanmelden en betalen heeft dus zo zijn 

voordelen.  

 

BETALING  

 

Vraag: Wat was het bankrekeningnummer ook alweer?  

Antwoord: NL27 ABNA 0527 8273 20 t.n.v. S.K. Goddijn  

 

Vraag: Ik betaal liever contant. Mag dat?  

Antwoord: Ja. Gelieve aan de zaal (gepast) betalen, vóór aanvang van het college.  

 

NB. Deelname aan een college is alleen mogelijk als het college betaald is.  

 

Vraag: ik wil meerdere colleges bijwonen en heb geen zin om per college geld over te maken. Wat te doen?  

Antwoord: Maak … x het bedrag à € 22,50 euro per college in één keer over. Vergeet niet de locatie (Drachten) te 

vermelden!   

 

DEELNAME en ONVERHOOPTE ANNULERING  

 

Vraag: Hoe weet ik of een college doorgaat? 

Antwoord: Geen bericht is goed bericht!  De colleges van Uit de Kunst gaan eigenlijk altijd door. Daarom sturen we geen 

apart bericht meer nadat u de bevestiging van aanmelding heeft ontvangen.  

Mocht een colleges wegens onvoorziene omstandigheden niet doorgaan, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Een 

inhaal-college wordt voorgesteld. Mocht u hier geen gebruik van maken, krijgt u het betaalde bedrag uiteraard terug.    

 

Vraag: Ik heb mij opgegeven voor een college, maar kan bij nader inzien niet komen. Krijg ik mijn geld terug?  

Antwoord: Indien u een college vóór 21 dagen voor aanvang annuleert, wordt het betaalde bedrag minus 30 % 

administratiekosten terugbetaald. Annuleert u 21 dagen of later voor aanvang van het college, is restitutie niet mogelijk. 

U mag zich wel door iemand anders laten vervangen.  

http://www.uitdekunst.nu%20~%20info@uitdekunst.nu

