cursus
Kunst &
Cultuur

Wie geeft de cursus?
Drs. Harry Velema geeft de hele cursus. Met
meer dan 20 jaar ervaring is hij in staat de
meest uiteenlopende onderwerpen begrijpelijk en met humor voor het voetlicht te
brengen.

seizoen
2019/2020

Tijdstippen & locaties:
Maandag:
- Ochtend Stadskanaal,
		
Baptistenkerk, De Wilgen 1
- Middag Veendam,
		
Dukdalf 2.0, De Reede 1
Woensdag:
- Ochtend Heerhugowaard
		
Cafe de Swan, Middenweg 178
- Middag Schagen,
		
De Blokhut, Loet 10
- Avond
Hoorn,
		
Wijkcentrum de Huesmolen,
		
Huesmolen 60
Donderdag:
- Ochtend Hoorn
		
Wijkcentrum de Huesmolen
- Middag & avond Zuid-Oostbeemster
		
Buurthuis ZO Beemster
		
Middenpad 2
Vrijdag:
- Ochtend Enkhuizen
		 Erasmushof, Westerkerksteeg 1

Instituut Dante verzorgt ook
lezingen en korte cursussen over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pompeiï
Mozart; Le Nozze di Figaro
De Bijbel, de kunst & de wetenschap
Het Nederlandse Volkslied “ Van Wien
Neêrlands bloed naar het Wilhelmus”
De Sixtijnse Kapel
“Van Hobbezak tot Maatpak”
Kleding in de Middeleeuwen
Workshop middeleeuwse kleding
Shakespeare
Allemaal sprookjes
Gotische beeldhouwkunst

Excursie naar Turijn

In het voorjaar van 2020 is er een meerdaagse
intensieve cultuurreis naar het prachtige Turijn
en ongekende parels in de omgeving. We bezoeken musea, kerken, paleizen en parken.
Deze verrassende reis staat ook open voor mensen die niet aan de cursus deelnemen. Cursisten
hebben echter voorrang.

Impressionisten
&
de moderne tijd

Start vanaf maandag 23 september 2019

www.instituutdante.nl
hexa@telfort.nl
06-53649695 / 0229-245016

kunst- en cultuurcursus over
de periode 1860 - 1880

Instituut Dante organiseert al 20 jaar
Kunst- en Cultuurcursussen
in een breed historisch kader.

Ilja Repin

Rusland gaat politiek
cultureel meedoen in
Europa. Literatuur,
ballet, muziek en schilderkunst ontwikkelen zich tot
grote hoogte.
Ilja Repin schildert het
felrealistische werk
“De Wolgaslepers”.
Sommigen noemen het de
Nachtwacht van Rusland.

Dit is uniek in Nederland.
De cursus:
•
•
•
•

Geen vooropleiding nodig
26 weken lang cursus
Leerzaam en gezellig
Alles in één: kunst, geschiedenis, filosofie, muziek en literatuur worden in de
tijdgeest geplaatst van de 19e eeuw.

Historische achtergrond

Het streven naar Nationale Staten veroorzaakt
een aantal grote en kleine oorlogen. Na de
Frans-Duitse oorlog keert de rust terug en is
de kaart van Europa eenvoudiger dan ooit. De
voortrazende industrialisatie en verstedelijking
leiden tot grote sociale misstanden en
spanningen.
De economische competitie tussen landen
vraagt om nieuwe afzetgebieden en nieuwe
wingewesten. Een race om koloniën volgt.
Afrika wordt verkend en Japan wordt opengebroken. Europa komt in de greep van het
“Japonisme” met grote culturele gevolgen.
De wereld verandert steeds sneller.
De moderne tijd breekt aan.

Beeldende kunst.

Edouard Manet breekt met de academische
tradities. Claude Monet, Pierre-Auguste
Renoir, Edgar Degas, Berthe Morisot en Mary
Cassat volgen hem en schilderen de moderne
wereld in de nieuwe stijl van het impressionisme.
Jozef Israëls, Hendrik Willem Mesdag, Anton
Mauve en Willem Maris van de Haagse School
volgen het voorbeeld van de school van
Barbizon. Zij laten zich inspireren door o.a.
Camille Corot en Jongkind. Ilja Repin en de
Russische Realisten willen met hun werk het
eenvoudige volk verheffen. In Italië zijn de
Macchiaioli zoekend naar een eigen nationale
stem en in Engeland ontwikkelen de
Prerafaëlieten zich verder.

Architectuur en toegepaste kunst

De bewegingsbeperkende mode van crinolines,
korsetten en de Cul-de-Paris krijgt een antwoord in de reformkleding en de “bloomers”.
De grote contrasten in architectuur worden
zichtbaar in o.a. het klassieke Brusselse Paleis
van Justitie en de neogotische Royal Courts of
Justice in Londen. De veelzijdige socialist
William Morris is de grondlegger van de
Arts-and-Crafts movement.

Hij legt met o.a. de esthetische schilders
Whistler en Burne-Jones de basis voor de
Jugendstil.

Literatuur en toneel.

De vernieuwende toneelstukken van de Noor
Henrik Ibsen veroveren Europa. Edvard Grieg
schrijft er de toneelmuziek voor. De Russische
literatuur doet zijn intrede met grootse werken
zoals Tolstoi’s Oorlog en Vrede en Dostojewski’s
Schuld en Boete. Het kinderboek wordt volwassen met werken van Mark Twain, Lewis Carroll
en Louisa May Alcott. De cartoonist
Cruickshank illustreert het werk van de victoriaanse schrijver Charles Dickens.

Muziek en ballet

Tsjajkovski schrijft de muziek voor het ballet het
Zwanenmeer. Johannes Brahms zet de traditie
van Beethoven voort. Het romantische genre
van het symfonisch gedicht komt tot grote bloei.
De romantische opera’s van Giuseppe Verdi en
Richard Wagner krijgen in Bizet’s Carmen een
realistische tegenhanger. Wagner bouwt een
speciaal voor zijn werk ontworpen operagebouw
in Bayreuth. Wenen danst op de walsen van
Johann Strauss II.

Wetenschap, religie, filosofie.

De tweede industriële revolutie met de
verbrandingsmotor, elektriciteit en nieuwe
materialen maakt de wereld kleiner en sneller.
De evolutietheorie van Darwin heeft zijn uitwerking op literatuur, politiek en religie. De
onfeilbaarheid van de paus wordt tot dogma
verklaard.
John Stuart Mill en Karl Marx geven beiden een
andere oplossing voor de maatschappelijke
problemen van hun tijd.

De cursusprijs is € 399,- voor 26 weken
(Inschrijven voor 13 weken kost € 245,Aanmeldingen voor 26 weken hebben
voorrang). Er zijn geen bijkomende kosten.
Bel vrijblijvend voor meer informatie of aanmelding.
(0229-245016 / 06- 53649695)
Of kom in de week van 16 september naar
de locatie van uw voorkeur voor
voorlichting, kennismaking en inschrijving.

