maandbrief december 2019

non scholae Sed Vitae discimus
https://www.sedvitae.nl
AGENDA
vrijdag 13 dec Forum-lezing, Rob Lanfermijer, architect: Architectuur
en de totstandkoming van bouwkundige projectecten
dinsdag 17 dec Natuur, Natuurmuseum Brabant: inleiding, lunch, rondleiding (wachtlijst)
donderdag 9 jan Cultuur in Cinecitta Joop van Velzen, HOVO-docent: Barok-opera’s, castraatzangers en
Georg Friederich Händel (1685 - 1759).
Na de lunch de film Farinelli over de wereldberoemde castraatzanger
Stichting Studiefonds Sed Vitae
De voorwaarden van het Studiefonds zijn aangepast. Meer cursisten komen daardoor in aanmerking voor een
bijdrage. De nieuwe voorwaarden staan in het laatste HOVO- cursusaanbod en uiteraard ook op onze website:
klik hier https://www.sedvitae.nl/stichting-studiefonds/voor-wie/

Van de bestuurstafel 11 nov 2019
Sed Vitae is een actieve vereniging. Vier commissies maken mooie programma’s, variërend van lezingen tot
excursies, activiteiten in en over de natuur en soms combinaties daarvan. Ze hebben een zeer informatieve
website in de lucht te houden en een maandelijkse nieuwsbrief uit te geven.
Het aantal mensen dat al deze zaken verzorgt, ideeën ontwikkelt en de uitvoering begeleidt, wordt helaas
steeds kleiner. Inmiddels is het punt bereikt dat het steeds moeilijker wordt de noodzakelijke werkzaamheden
uit te voeren. Als deze ontwikkeling doorzet, kunt u in de toekomst aan minder SV-activiteiten deelnemen. De
mogelijkheid bestaat zelfs dat we daarmee moeten stoppen.
Het steeds kleiner wordend, aantal mensen dat actief is met het organiseren binnen de vereniging, leidt er ook
toe dat de continuïteit van de vereniging in het geding komt.
Wij doen daarom een dringende oproep op u, onze leden, u beschikbaar te stellen voor een functie in één van de
commissies of in het bestuur, zodat Sed Vitae mooie programma’s kan blijven aanbieden. Door onze ‘platte’ organisatie
van een bestuur en commissies, blijft de te investeren tijd beperkt.
Wilt u informatie over de werkzaamheden dan verschaffen de commissie- en bestuursleden (z.o.z. onderaan de
adressen en https://www.sedvitae.nl/bestuur/ en https://www.sedvitae.nl/vanvoordoor-leden/commissieleden/ u die
graag.

vrijdag 13 dec Forum-lezing. Boerke Mutsaers nabij Station Universiteit, 14.00 uur Leden €5,- Niet-leden 6,50
Rob Lanfermijer, architect:
Architectuur en de totstandkoming van bouwkundige projecten
De heer Lanfermijer spreekt over stedenbouw en -plan aan de hand van belangrijke gebouwen: van Parijs vanaf de Romeinse
tijd tot het heden. Aspecten als stratenpatronen en grootschalige stedelijke ingrepen behandelt Rob Lanfermijer. Zo ook de
maatschappelijke situatie van dat moment die de aanleiding voor het stedenplan is.
Dhr. Lanfermeiijer heeft na de opleiding bouwkunde aan de HTS een architectenopleiding gevolgd aan de
Academie van Bouwkunst. Na afsluiting van zijn studie heeft hij een architectenbureau gevestigd in Oirschot
waar hij tot aan zijn pensionering werkzaam was. Nadien heeft hij op verzoek van de ROC- afdeling
bouwkunde gedurende verschillende jaren lessen over architectuurgeschiedenis aan 4 e- jaars gegeven.Hij had
en heeft een grote interesse in geschiedenis en in het bijzonder in die van de bouwkunst.
Commissie Forum kijkt met interesse uit naar deze lezing en hoopt dan ook velen van u die middag te ontmoeten.

dinsdag 17 dec Natuur: Natuurmuseum Brabant, Tilburg, 10,30 uur

Spoorlaan 434, Tilburg
Het Natuurmuseum is smaakvol verbouwd en uitgebreid. Kan daardoor meer exposities
tegelijkertijd tonen. Na de ontvangst in het museumcafé leidt mevr. Zachariaffe, directeur, uw
bezoek in. Na de lunch begeleidt een gids onze groep door het museum.

Het museum ligt schuin tegenover Tilburg CS; alle stads- en buitenbusdiensten stoppen
daar. Tilburg. Kosten leden: €24; introducées €29 over te boeken Sed Vitae NL22
RABO 0320 3888 16 o.v.v. Natuur dec 2020
Kijk verder op: https://www.sedvitae.nl/activiteiten/natuur/natuur-museum-2019-2020/
voor aanmelding etc. of mail naar cockyverweij@me.com OF bellen naar 06-22754200
N.B. 1 Voor deze activiteit is inmiddels een wachtlijst.
N.B. 2 Ook geldt voor donderdag 23 jan in Natuurmuseum Brabant in Tilburg een wachtlijst.

donderdag 9 januari Cultuur in Cinecitta, Tilburg
Eerst krijgt u een minicollege van Joop van Velzen over Händel, castraatzangers in het
algemeen en de beroemdste castraatzanger Farinelli (1705 - 1782) in het bijzonder. Na de
lunch genieten we van de film Farinelli uit 1994 over de zanger (gespeeld door Stefano
Dionisi), zijn broer (gespeeld door Enrico Lo Verso) en Händel (gespeeld door Jeroen
Krabbé); een film vol muziek, drama en romantiek. Een belangrijk thema is de concurrentie
tussen twee Londense operahuizen die tegen elkaar opbieden om de beste componisten en
zangers te contracteren.
De kosten bedragen: Sed Vitae-leden €35 p.p.; introducées €40 incl. koffie/thee/gebak, minicollege, lunch, film.
Betaling graag meteen bij aanmelding door overmaking op bankrekening
Sed Vitae NL22 RABO 0320 3888 16 o.v.v Cultuur januari 2020
Aanmelden: bij voorkeur via dit aanmeldingsformulier, KLIK HIER.
Kan óók per e-mail: francis.huisman@wxs.nl OF bellen naar 06-2233 9042
OF: Francis Huisman, Elzenstraat 21, 5038 HB Tilburg.
Vermeld bij uw aanmelding, eventuele, dieetwensen.
Cinecitta is geheel toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking

Aanmelding is mogelijk tot en met 28 december 2019. Daarna kunnen we deelname niet garanderen.
10.30 – 11.00 uur Ontvangst bij Cinecitta, Willem II straat 29, 5038 BA Tilburg (trein en bus 20 min lopen)
11.00 – 12.30 uur Minicollege door Joop van Velzen in zaal 10
12.30 – 13.30 uur Lunch met drankje naar keuze in de Ristobar
13.30 – 15.30 uur Film Farinelli in zaal 3
15.30 – 16.30 uur Nazit (eigen rekening) in de Ristobar

Verslag Cultuur Del-, 24 oktober 2019

We rijden in de spelersbus van RKC Waalwijk naar Royal Delft uit de 17e
eeuw. Hartelijke ontvangst. Gids Victor memoreert de geschiedenis van de
fabriek en het procedé van vormen, gieten, bakken en beschilderen: ter
plekke te zien.De eindproducten in expositieruimtes, vitrines en winkel vormen
de eigenlijke lust voor onze ogen. Tijdens de tocht door de grachten van
Delft met gids Floris aan het roer van de elektrische 'Willem de Zwijger' schijnt
de zon. Floris bespreekt historische panden, benamingen op gevelstenen. De
toren van de Oude
Kerk staat scheef,
maar door optische
aanpassingen zie je dat niet. We lopen over de
Markt naar de Nieuwe
Kerk. Die is ouder dan lijkt: van 1351. Daarin het
praalgraf van Willem van Oranje achter de steen
die toegang tot de grafkelder van de Oranjes
geeft.
Daarna gaat ieder naar eigen keuze op pad:
andere musea, de markt op, alvast naar de Oude
Kerk met onder meer het
praalgraf van Maarten Tromp.
Dan Museum Prinsenhof
met de expositie Pieter De Hooch - uit de
schaduw van Vermeer. De
eerste in Nederland voor deze tijdgenoot van
Vermeer. Zij hebben elkaar
gekend en beïnvloed: intieme tafereeltjes in
huizen en binnenplaatsen
met kenmerkende
doorkijkjes in variërend licht.
We verzamelen op het
voorplein van
het Prinsenhof onder de
glazen
overkapping. tenslotte een
eenvoudig diner
met drankje in Restaurant Swing.
Voorspoedig komen we 20.15 in Tilburg aan: te horen aan de vele
complimenten voor de organisatoren is er volop genoten van een volle,
plezierige en boeiende dag. Verslag: Georgette Bruinsma Foto’s : Francis
Huisman
Zie voor het volledige verslag:
https://www.sedvitae.nl/cultuur/verslagen/delft_okt2019/

Het Studiefonds van Sed Vitae is er voor verlichting van de kosten van een
HOVO Brabant-cursus.
Klik hier of u in aanmerking voor een bijdrage kunt komen of
benader Peter van den Oetelaar: petervdoetelaar@home.nl 073-6414879
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