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 en enthousiasme voor
het voetlicht te brengen.
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
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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
• Van Kloostertuin naar Landschapstuin

Excursie naar Parijs
In het voorjaar van 2019 is er een meerdaagse intensieve cultuurreis naar Parijs,
Fontainebleau en Versailles. We bezoeken
o.a. musea, kerken, tuinen en paleizen. De
excursie staat ook open voor mensen die
niet aan de cursus deelnemen. Cursisten
hebben echter voorrang.

Realisme

naar

Impressionisme

kunst- en cultuurcursus over
de periode 1848 - 1868

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

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.
De Historische Achtergrond
De revoluties van 1848 doen heel Europa op
haar grondvesten schudden. Maar de dromen over nationale eenwording en sociale
gelijkheid worden geen werkelijkheid.
“Bloed en IJzer”, wetenschap en realisme
lijken de oplossing van de nieuwe tijd.
Bismarck en Napoleon III zijn hoofdrolspelers. Een reeks oorlogen verenigt Duitsland
en Italië. De grenzen op de kaart van Europa worden opnieuw getrokken.
De industriële revolutie rukt verder op.
Spoorwegen en stoomschepen maken de
wereld kleiner.

Bijna alles aan deze
Déjeuner sur l’herbe van
Eduard Manet was schandaalmakend. De manier
van schilderen, de verwijzing naar oude meesters
en het provocerende
naakt. Het hing samen
met werken van Jongkind,
Whistler en Pissarro op de
“Salon des Refusés” van
1863.

Steden groeien evenals de problemen waarmee zij kampen.
Wetenschap en Filosofie
Vele lijnen komen bij elkaar. Darwin verbindt
in zijn evolutietheorie geologie, sociale
theorie, biologie en geschiedenis. Karl Marx
voegt filosofie, geschiedenis en economie
samen. Richard Wagner creëert ”Gesamtkunstwerken” van muziek, filosofie, literatuur, toneel en beeldende kunsten. Maar
fragmentatie op vele terreinen volgt. Het
tijdperk van de -ismes in vele disciplines
breekt aan. Zo legt de Deense protestant
Kierkegaard de basis voor het existentialisme.
Literatuur
Gustave Flaubert schrijft de realistische
roman Mme de Bovary, maar Alice bezoekt
Wonderland. Charles Dickens geeft zijn
beeld van de Victoriaanse wereld. Honoré
de Balzac beschrijft verschillende “mensensoorten”. Censuur treft de gedichtenbundel
“Fleur du Mal” van Baudelaire.

Architectuur &
Beeldhouwkunst
Parijs gaat op de schop
en krijgt zijn moderne
aanzicht. Gietijzeren constructies maken nieuwe
architectuur mogelijk.
Jurken krijgen crinolines.
De neostijlen gaan
domineren.
Daumier maakt van klei
schitterende karikaturen van politici.
Edgar Allan Poe schept het moderne korte
verhaal. Hij is de vader van de detective,
science fiction en het psychologische griezelverhaal.
Schilderkunst
In Engeland vormen John Everett Millais,
Dante Gabriel Rossetti en William Hollman
Hunt de Prerafaëlitische broederschap.
De leden van de School van Barbizon schilderen landschappen in de open lucht. Het
realisme in de schilderkunst wordt vertegenwoordigd door Courbet en Millet.
Tegenover de academische schilderkunst
van Cabanel en Bouguereau zijn Eduard
Manet, Whistler en Claude Monet -vader
van het impressionisme- grote vernieuwers.
Muziek
In Italië is Guiseppe Verdi naast de grootmeester van de Opera ook een nationaal
symbool. Franz Liszt is een charmeur, pianovirtuoos en muziekvernieuwer. Hij schept het
symfonische gedicht. Wenen walst op de
muziekstukken van Johann Strauss.

Kunst en Cultuur in één breed en diep aanbod. Hoe beïnvloedt de geschiedenis de
kunsten? Hoe beïnvloeden wetenschap en
filosofie de kunst? En omgekeerd.
De cursusprijs is € 399,- voor 26 weken
(Inschrijven voor 13 weken kost € 238,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
10 september naar de
locatie van uw voorkeur
voor voorlichting,
kennismaking en
inschrijving.

