
 
 
 
 

Groningen, augustus 2008. 
 
Aan onze donateurs       

      u i t n o d i g i n g 
 
    Bezoek aan het CBK met rondleiding 

     
Het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen nodigt u van harte uit voor een bezoek 
met rondleiding aan het CBK Groningen (Centrum voor Beeldende Kunst), Trompsingel 27 
in het kader van een tentoonstelling rond het thema 
 
       beheer en onderhoud van kunstwerken in de openbare ruimte. 
 
Het CBK verzorgt voor de gemeente Groningen het beleid voor kunst in de openbare ruimte. 
Ook initieert en begeleidt het CBK monumentale opdrachten in de gemeente. waarbij tevens 
wordt aangesloten bij de stedelijke ontwikkeling. 
Het CBK coördineert beheer en onderhoud van reeds in de gemeente Groningen aanwezige 
kunstwerken. Meer dan 400!, van allerlei aard en formaat.  
 
Door middel van een bijzondere expositie wordt een beeld geschetst van de manier waarop  
al die kunstwerken worden beheerd en onderhouden. Een deskundige rondleider neemt u 
mee door deze tentoonstelling. Ook zijn er diverse films te zien over Groninger kunstenaars,  
alsmede een speciaal voor dit project gemaakte korte film over herplaatsing van een kunstwerk 
van Georg van der Wagt uit een te slopen schoolgebouw naar het nieuwe Vensterhuis in de  
wijk Lewenborg. Verder wordt ingegaan op het Kunst op Straat-beleid in het algemeen en het 
verloop van een kunstopdracht.  
 
Op donderdag 6 november 2008 kunt u 's middags om 16 uur of  's avonds om 20 uur 
deelnemen aan een rondleiding die ongeveer 1 - 1,5 uur zal duren.  
Tijdens de rondleiding -in groepen van maximaal 20-25 personen, er kunnen eventueel 
meerdere groepen gelijktijdig ontvangen worden!- kan ook worden ingegaan op specifieke 
belangstellingsgebieden, al kan dat 's middags wat gemakkelijker dan 's avonds.  
.  
Gevraagde bijdrage 5 euro per persoon, inclusief koffie of thee. Ter plekke af te rekenen. 
 
U kunt zich aanmelden door middel van onderstaande antwoordstrook vóór 30 oktober 2008  
aan de heer T. Duursma, Kastanjelaan 37, 9756 BK  Glimmen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ondergetekende  (naam) 
                         (adres) 
         (postcode en woonplaats) 
         (telefoon) 
 
geeft zich op voor de excursie naar de CBK-expositie met rondleiding op 6 november.  
                                                           
-om 16 uur      -om 20 uur   (svp.omcirkelen wat u verkiest!)           Handtekening: 


