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
2021/2022

Tijdstippen & locaties:
Maandag:
- Ochtend Stadskanaal,
		
Baptistenkerk, De Wilgen 1
- Middag
Veendam,
		
Veenkoloniaal Museum,
		
Museumplein 5
Woensdag:
- Ochtend Heerhugowaard
		
Cafe de Swan, Middenweg 178
- Middag
Schagen,
		
Buurthuis Loet 10, 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
		
De Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2
Start vanaf woensdag 22 september 2021
Voor de veiligheid van de cursisten wordt voor
deelname een dubbele vaccinatie of een
recente negatieve Covid-19 test gevraagd.
www.instituutdante.nl
hexa@telfort.nl
06-53649695 / 0229-245016

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 2022 is er, indien mogelijk, 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.

Post-Impressionisten
&
de moderne tijd

Instituut Dante organiseert al 20 jaar Kunsten Cultuur cursussen
in een breed historisch kader.

John William Waterhouse
The Lady of Shalot verbeeldt de dichtregels van
Tennyson.
“Naar Camelot, verscholen
in de verte voorbij de rivier.
Richtte zij vrijmoedig haar
blik.
Die als verloren in een
trance,
Niets ziet dan het ongeluk
dat haar wacht.”

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

Geen vooropleiding nodig
13 tot 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.

Geschiedenis

Centraal in deze cursus staan Europa en de Verenigde Staten in het tijdvak 1860 -1890.
Na de Frans-Duitse oorlog is de kaart van Europa eenvoudiger dan ooit tevoren. Een periode
van relatieve rust en voorspoed is aangebroken.
Maar niet iedereen profiteert evenveel van de
vooruitgang die de tweede industriële revolutie
en de internationale vrede brengen. Het eind
van de Amerikaanse burgeroorlog en de komst
van kunstmest leiden in Europa tot een landbouwcrisis. De standenmaatschappij verandert in
een industriële maatschappij. In Duitsland begint
Bismarck zijn “Kulturkampf” gericht tegen de
rooms-katholieke kerk. Het verlies van de Kerkelijke Staat leidt tot een versterking van de religieuze greep van de Paus op zijn gelovigen.

Een race om de koloniën begint, gedreven door
de jacht naar grondstoffen en afzetgebieden. De
Engelse journalist Stanley gaat op zoek naar de
“vermiste” dr. Livingstone.

Filosofie, wetenschap en techniek

Na de dood van Karl Marx verschijnen de laatste
twee delen van Das Kapital. Het wordt een van
de invloedrijkste boeken van de moderne geschiedenis.
Het gedachtegoed van Schopenhauer beïnvloedt de jonge Friedrich Nietzsche en de
opera’s van Richard Wagner.
Louis Pasteur verricht baanbrekend onderzoek
op het gebied van micro-organismen. De Cholera-epidemie maakt in Europa 250.000 slachtoffers. En de eerste metro gaat rijden.

Frankrijk

Parijs is het culturele centrum van de wereld.
De Impressionisten met o.a. Pissarro krijgen
internationale navolging. Zij beïnvloeden o.a. de
Haagse School. De weg is vrijgemaakt voor de
zgn. “postimpressionisten” waaronder Georges
Seurat met het pointillisme en Paul Gauguin met
het Cloissonisme. Emile Zola beschrijft realistisch
de Franse maatschappij in de romans van de Les
Rougon-Macquart reeks. Realistisch is ook de
vernieuwende opera Carmen van Georges Bizet.
De voor het Suezkanaal ontworpen vuurtoren

van Bartholdi wordt uiteindelijk het Vrijheidsbeeld van de Verenigde Staten.

Rusland

De verloren Krimoorlog heeft Rusland opgeschud. De afschaffing van de lijfeigenschap is
een van de grote gevolgen.
De negentiende eeuw is de Gouden Eeuw van
de Russische Cultuur. Bijna alles is daarin politiek.
De realistische schilders van de Peredvizhniki
(De Trekkers), waartoe Ilja Repin behoort, keren
zich tegen de kunstacademie en richten zich tot
het volk. Dostojewski, Poesjkin en Tolstoj schrijven kritische literaire klassiekers.

Moessorgski, Rimski-Korsakov en Tsjaikovski
schrijven onvergetelijke muziek voor piano,
orkest, ballet en opera. De Tsaristische architectuur vormt het gezicht van Sint-Petersburg.

Engeland en de Verenigde Staten

Een tweede generatie Prerafaelieten dient zich
aan waaronder Edward Burne-Jones en de Nederlander Alma Tadema.
De artistieke nadruk ligt op de lijn, vorm en
schoonheid. Het beïnvloedt de Arts and Crafts
beweging van William Morris en de Jugendstill
of Art Nouveau. Het zuiver esthetische staat ook
in het werk van de Amerikaanse schilder
James McNeill-Whistler centraal die een beroemd portret van zijn moeder schildert. Zijn op
kleur en schoonheid geïnspireerde werk leidt tot
een geruchtmakende rechtszaak.
De l’art pour l’art beweging dient zich aan.
Inhoudelijk staat deze “kunst om de kunst” in
schril contrast met de sociale kritiek in Charles
Dickens zijn romans.
De kinderliteratuur krijgt vleugels. Boeken gaan
meer aansluiten bij de fantasiewereld van
kinderen. Zin en onzin speelt een centrale rol in
het moderne sprookje “De Avonturen van Alice
in Wonderland” van de wiskundige Lewis Caroll
die als hobby fotografeert.

De cursusprijs is € 249,- voor 13 weken
De cursus is opgezet voor 26 weken maar i.v.m.
COVID-19 in tweeën gedeeld. Bij voortzetting
van het tweede deel geldt een aangepaste prijs.
Bel vrijblijvend voor meer informatie of
aanmelding.
(0229-245016 / 06- 53649695)
De cursus start in de week van 22 september op
de verschillende locaties.

