
 TOONs Kunstkring volledig ten bate van het Toon Hermans Huis Tiel 
 
 

Beste Kunstgeïnteresseerde        Tiel, 1 september 2016 
 
Graag wek ik uw belangstelling voor “TOONs Kunstkring”. 
 
TOONs Kunstkring organiseert voor circa 100 kunstliefhebbers uit de Betuwe en West Maas & Waal vanaf eind september 
2016 tot begin april 2017 een kunstlezingencyclus.  
 
TOONs Kunstkring: Doel 

 Het genereren van jaarlijks terugkerende inkomsten voor het Toon Hermans Huis Tiel. 

 Het creëren van naamsbekendheid van het Toon Hermans Huis Tiel in de regio. 

 Het stimuleren van belangstelling voor Kunst en Cultuur onder een zo breed mogelijk publiek.  

 
TOONs Kunstkring: Programma 
Woensdag 26-10-2016   Lezing “Catharina de Grote” door Marlies Kleiterp, Hoofd Tentoonstellingen Hermitage Amsterdam 
Donderdag 24-11-2016   Lezing “Amsterdamse School architectuur” door Alice Roegholt, directeur museum ’t Schip A’dam 
Woensdag 14-12-2016  Lezing “Filosofie en schilderkunst” door Prof. Dr. Jan Bransen, filosoof  
Maandag 23-01-2017   Lezing “Rodin” door Lisette Leblanc, kunsthistoricus, tentoonstelling in Groninger museum 
Woensdag 22-02-2017   Lezing “Bloemstillevens door de eeuwen heen” door Charlotte Rulkens, conservator Mauritshuis 
Woensdag 29-03-2017   Lezing “Hoogte en diepte punten van Van Gogh”door Alex Rüger, directeur Van Gogh museum 
Donderdag 20-04-2017      Lezing “Berthe Morisot” door Mady Storm de Grave, kunsthistoricus 
 
TOONs Kunstkring: Organisatie 

 De Kunstavonden vinden plaats in het Regionaal Archief Rivierenland, de Jongplein 3 in Tiel of in het Zorgcentrum 

Vrijthof, Burg. Meslaan 49 in Tiel. Beide met voldoende gratis parkeergelegenheid. 

 De Kunstavonden beginnen precies om 20.00 uur en eindigen om circa 21.45 uur  (afhankelijk van een pauze). 

 De seizoensbijdrage is €75 per persoon of €140 voor een echtpaar. (gullere bijdragen worden erg op prijs gesteld) 

 Introducés  betalen €16,50  per persoon voor een avond. (een gullere bijdrage wordt erg op prijs gesteld) 

 Na afloop van iedere Kunstavond is er een glaasje tegen een vrijwillige vergoeding in ons hongerig spaarvarken. 

TOONs Kunstkring: Inschrijven en betalen 

 U schrijft zich per e-mail in via:  toonskunst@gmail.com 

 Vervolgens maakt u uw weloverwogen bijdrage over op:  NL04 RABO 0311 2927 71  tnv. TOONs Kunst te Zoelen 

 De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.  

 Bij een te veel aan aanmeldingen wordt uw bijdrage gerestitueerd 

 Medio september ontvangt u nadere informatie over plaatsing en over de locatie van de lezingen.  

 

Motiveer ook uw vrienden om te komen! 

Want hoe meer inschrijvingen des te meer steun voor iedereen uit onze regio die op één of andere 
manier wordt getroffen door kanker. 
 
Kunst geeft kracht! 
 
Piet de Bruijn 
Oud-orthopedisch chirurg en initiatiefnemer van het Toon Hermans Huis Tiel 
mobiel: 06 5341 1122 
 

Het Toon Hermans Huis Tiel is een drempelloze ontmoetingsplek voor al die mensen uit de Betuwe en West Maas 
& Waal, die te maken krijgen met kanker en gebukt gaan onder onzekerheden, emoties en onbegrip. 

www.thht.nl 
 
 


