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JAARPLAN VAN DE KUNSTKRING RUURLO 

 
SEIZOEN 2017-2018 

Het doel van de KunstKring Ruurlo (KKR) is volgens zijn statuten het 
stimuleren van het culturele leven in Ruurlo (gemeente Berkelland) en 
omstreken en voorts al hetgeen daarmee verband houdt, een en ander in de 

meest ruime zin des woords. In dat kader organiseert de KKR al 22 jaar een 
breed scala aan activiteiten, die open staan voor zowel leden als niet-leden 
van de KKR. 

 
De activiteiten voor het seizoen 2017-18 zijn samengevat in dit jaarplan. Ter 
wille van de overzichtelijkheid wordt hier slechts een opsomming gegeven 

van de geplande activiteiten. Voor meer gedetailleerde informatie over data 
en aanvangstijden, cursusleiders, prijzen, contactgegevens e.d. wordt 
verwezen naar de KKR website, www.kunstkringruurlo.nl. 

 
CONCERTEN 

Het kenmerk van de KKR concerten is afwisseling, waarbij zowel liefhebbers 

van klassieke muziek als van wereldmuziek goed aan hun trekken komen. 

Voor het seizoen 2017-8 zijn de volgende concerten in het Kulturhus 

geprogrammeerd: 

• Muziek uit Mozambique met jazz invloeden met het Neco Novellas Trio, 
Felix Hildenbrand, contrabas en basgitaar en Michael Vatcher, drums. 
7 oktober 2017 

• Cor Bakker en Fay Claassen met het programma COR-I-FAY. 
Nederlandse liedjes en jazzy ballads. 28 oktober 2017 

• Elise Besemer & friends. Klassiek quintet brengt Boccherini, Schubert en 
andere componisten. 3 december 2017. 

• Izhar Elias, gitaar en Levan Tskhadadze, klarinet brengen 

Romantische muziek, operavariaties, Argentijns-Joodse klanken op 21 
januari 2018. 

• Prisma Kwartet uit Duitsland speelt kleurrijke muziek uit d 16e en 17e eeuw 

op 25 februari 2018. 

• Het Hexagon ensemble speelt met Timora Rosler het 
programma Dagboek van een cello. Familievoorstelling 

verteld door Maartje van Weegen. 18 maart 2018. 
  Flor de Amor maakt er een feest van met Brazilaanse en Caraibische 
klanken op Koningsdag 27 april 2018. 

• Svenja Staats en Martijn Willers brengen een sfeervol klassiek 
programma op 26 mei 2018. 
 

CURSUSSEN 

In het KKR atelier in het Kulturhus worden de volgende cursussen gegeven. 

Voor elke cursus geldt dat hij doorgaat bij voldoende deelnemers. 
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Boetseren voor beginners en gevorderden; Tekenen voor beginners en 

gevorderden; Schilderen met aquarel-,olie- of acrylverf voor beginners en 

gevorderden; Beeldhouwen voor beginners en gevorderden; Kalligrafie voor 

beginners; Fotocursus voor beginners; Patchwork voor beginners en 

gevorderden; Portretschilderen voor beginners en gevorderden; Kookles; 

Wolvilten voor beginners; glasfusie voor beginners en gevorderden. 
 
EXPOSITIES 

Alle jaren worden in het Kulturhus Ruurlo exposities gehouden. De toegang op 

werkdagen is vrij. De exposities betreffen meestal schilderijen. Ook de 
kunstuitingen van het project Kunst in de Kinderschoenen worden geëxposeerd. 

 
OVERIGE ACTIVITEITEN 
In 2017 is de atelierroute georganiseerd langs 50 locaties in Berkelland. 90 

kunstenaars werkten er aan mee. In 2018 wordt de KijkKastKunstRoute 
georganiseerd. In samenwerking met de ondernemers in de Ruurlose dorpskern 
en lokale beeldende kunstenaars  wordt kunst geëxposeerd in een groot aantal 
etalages. Vanaf 2017 wordt deze om en om met de atelierroute georganiseerd. 

 
Het jaarlijks terugkerende project Kunst in de Kinderschoenen voor en door 

de leerlingen van groep 7 van de Ruurlose basisscholen, heeft in 2017 het 
onderwerp “De Stijl" van Mondriaan. 

 

Een jarenlange traditie is in december de Kerst-Inn in de Dorpskerk met de 

muzikale medewerking van Ruurlose en regionale zangers, koren en musici. 

 
Het in 2013 gestarte project Theaterbus wordt gecontinueerd. De bus brengt 

belangstellenden op comfortabele, veilige en gezellige wijze naar een theater en 
weer terug. Voor komend seizoen zijn vier ritten gepland naar concerten in 

Apeldoorn en Enschede en Deventer. De bus rijdt alleen bij voldoende deelname. 
 


