
Nieuwsbrief “MyMindMap in progress” 
workshops-lezing-concert-expositie in 
De Verbeelding Zeewolde 

De samenwerking tussen stichting De Verbeelding, de Cultuurmakelaar, de 
Kunstenaarsvereniging Flevoland (KVF) en stichting QEM krijgt in de maanden 
september en oktober 2015 een prachtig vervolg.  
 
Aanleiding voor deze samenwerking is een vraag van cultuurmakelaar Marina 
van Arendonk aan Rob van den Broek van stichting QEM, om in september een 
inspirerend  cultuur-educatief project voor het onderwijs aan te bieden. 
Vrijdagmiddag 11 september 2015 start dit project “MyMindMap in progress” 
met een inspiratieworkshop onder leiding van Rob van den Broek.  Dit is tevens 
de aftrap van het culturele seizoen. De bijeenkomst is bedoeld voor 
cultuurcoördinatoren, leerkrachten en docenten van basis- en voortgezet 
onderwijs, culturele partners, meewerkende vrijwilligers en andere 
belangstellenden. 
Kern van de workshop: de ontwikkeling van het creatieve proces, waarbij de 
leerling/maker centraal staat in zijn eigen werk- en maakproces. 
 
Truusje Borst, ook wel bekend met haar artiestennaam Geertruida Kraake, lid 
van de KVF, gaat de maanden september en oktober exposeren in de 
Verbeelding. Centraal in haar werk staat ook de procesmatige aanpak van haar 
werken, waarbij durven experimenteren en blijven veranderen heel belangrijke 
aspecten zijn. Naast werk dat af is (tot het moment dat blijkt het toch niet af is) 
presenteert Truusje een groot aantal foto’s in een collage van al de stappen in 
het maak- en veranderproces.  
 

 
Op zoek naar een kunstvorm die bovenstaand proces zou kunnen 
onderstrepen, kwam de gedachte van Bach’s Goldbergvariaties naar voren. Op 
zaterdagavond 10 oktober om 20.00 u komt de geweldige pianist Ivo Janssen 
samen met de bekende schrijfster Anna Enquist voor een lezing en concert. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anna Enquist & Ivo Janssen - Contrapunt & Bach Goldbergvariaties, een 
prachtige combinatie. Zoals de Gelderlander het aankondigde: “Contrapunt 
met de Goldbergvariaties is vol aansprekende pianomuziek en indringende 
teksten. Grimmige eenzaamheid en Goldbergvariaties: Hangend over een grote 
tafel en bevangen door een grimmige eenzaamheid bestudeert een vrouw de 
Goldbergvariaties van Johann Sebastian Bach. Ze doet dat met de rug naar de 
toekomst, de blik gericht op wat geweest is. Soms staat ze op om plaats te 
nemen aan de vleugel en een variatie te gaan spelen. Maar de pianostudie 
lijkt voor de vrouw allereerst een verdovend middel. Langzaam maar zeker, 
variatie voor variatie ontvouwt zich het landschap van haar verleden zoals zij 
dat voor zich ziet”. 
Voor een fragment van deze lezing en concert: 
https://www.youtube.com/watch?v=uETXM04phgw  
 
Reminder voor uw agenda: 
Vrijdagmiddag 11 september:  Inspiratieworkshop 16.00 uur tot 17.00  
     (thee en koffie vanaf half 4). 
     Na afloop een toast op een mooi nieuw  
     cultureel en creatief jaar vol Verbeelding. 
Zaterdagavond 10 oktober: Concert en lezing aanvang 20.00 uur 
 
Reserveren voor het programma Anna Enquist & Ivo Janssen - Contrapunt & 
Bach Goldbergvariaties op 10 oktober kan via reserveren@robvdbroek.nl   
Toegangsprijs: € 15,- 
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