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herfst haiku
Afgevallen blad
in de oude tsukubai
een vleugje herfstgeur
d oo rtje

Geachte lezer,
Met veel plezier stuur ik u hierbij de 'nieuws-brief-met-een-kleurtje', een inspirerende
e-nieuwsbrief van d oo rtje | kleurvormgeving.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de h e r f s t . Op zaterdag 22 september vanaf
16.49 staat ook voor de sterrenkundigen de herfst weer op de kalender. De zon staat dan
precies boven de evenaar waardoor dag en nacht dan overal op aarde even lang duren.
Bron: http://www.knmi.nl/cms/content/24948/herfst

herfstkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik herfst associeer? Zie
hiervoor 'herfstkleur 2012'
Mooie Nazomertip: van 13 tot en met 26 oktober 2012 is de Japanse tuin op het
landgoed Clingendael open. Hier zijn prachtige en zeldzame bomen en planten te zien. De
tuin werd in het begin van de 20e eeuw door de toenmalige eigenaresse van het landgoed
aangelegd.
De Japanse tuin is vanwege zijn kwetsbaarheid jaarlijks slechts een korte periode geopend
in het voor en najaar (dagelijks van 10-16.00 uur)
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Japanse-tuin.htm

Rap voor school: via Cor Kwant’s Ginkgopages kwam ik dit leuke Duitse schoolproject
tegen van Doppel-U, ‘Rap macht Schule”. Het is een speelse manier om dichtkunst:
Goethe’s Ginkgo gedicht, toegankelijk te maken voor de jeugd. via rap! Neem een kijkje op
Youtube via de link hieronder.
http://www.youtube.com/watch?v=pnE4U-Ov4sU&feature=player_embedded http://ginkgopages.blogspot.nl/

zeefdruk kunstwerk voor atelierraam: zo’n bijzonder raamvorm verdient een mooie
bekleding. Op een drager van 3 mm dik plastic, drukte ik Ginkgo biloba bladeren in 5
verschillende kleuren via de zeefdruktechniek. Wilt u weten hoe deze techniek in zijn werk
gaat, van belichten tot het afdrukken? Zie hiervoor een filmpje dat ik op Youtube voor u
zocht en vond van de beeldende kunstenaars: Twan de Vos en Pieter Vermeulen.
http://www.youtube.com/watch?v=jtXY6Jid308

Hieronder een detail opname van het raamkunstwerk.

En hiermee sluit ik deze h e r f s t nieuwsbrief af en wens iedereen een mooie nazomer
toe.
een k l e u r i g e herfstgroet,
d oo rtje
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