Op donderdag 6 oktober 2022 om 20.00 u (inloop 19.30 u) verzorgt
HKK Op ’t Goede Spoor in Buurthuis ’t Schooltje
Carmelietenstraat 56 te Waspik

een lezing over

Van Gogh in Brabant
Door…..Christine Walraven
Bij deze nodigen wij u uit om te komen luisteren naar onze
eerste lezing van het seizoen 2022-2023.
De lezing wordt gehouden in Buurthuis ‘t Schooltje te
Waspik. Aanvang 20.00 u en sluiting om 22.00 u. De lezing
wordt onderbroken door een pauze van ongeveer 15 minuten.

’Van Gogh in Brabant’.
Mevrouw Christine Walraven is een bevlogen vertelster. Zij studeerde kunstgeschiedenis in
Leiden en heeft jarenlange als kunsthistorica ervaring in het verzorgen van lezingen en cursussen. Zij
bracht Van Goghs belevenissen in Brabant extra
onder de aandacht.
Vincent van Gogh besloot pas op 27-jarige leeftijd
te gaan doen waar hij wereldwijd beroemd mee
werd: kunstenaar worden. In nauwelijks tien jaar
(1880-1890) maakte hij circa 900 schilderijen en
1100 werken op papier. Ook liet hij een correspondentie van 902 brieven achter. Van Gogh schilderde
onder andere in Drenthe en Nuenen: boeren en arbeiders. Vanaf 1886 werkte hij op verschillende plaatsen in Frankrijk. In 1888 werkte hij een poos nauw samen met de Franse schilder
Paul Gauguin (1848-1903).
Bij leven kreeg hij zeer weinig erkenning: hij was afhankelijk van de financiële steun van zijn
broer Theo. In zijn Hollandse jaren schilderde Van Gogh met donkere kleuren. Onder invloed
van het Franse impressionisme lichtte zijn kleurenpalet op. Tijdens zijn jaren in Frankrijk
werd ook zijn verftoets losser. Hij wordt beschouwd als een van de grote meesters van zijn
generatie, een pionier van het expressionisme.
Ook nu weer zijn niet-leden van harte welkom, maar voor hen geldt een entreeprijs van
€ 3,50.
Wij hopen vele geïnteresseerden te mogen verwelkomen bij deze boeiende lezing!
Het bestuur van Hkk “Op ’t Goede Spoor” Waspik.

