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                                                 de donkere dagen voor Kerst | ddh 

Winter solitude 

In a world of one colour 

the sound of wind 

   Matsuo Basho (1644 - 1694) considered the greatest Japanese haiku poet. 

 
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  w i n t e r . De astronomische winter van  
2013/2014 begint op zaterdag 21 december om 18.11 uur. De zon staat op deze dag  
loodrecht boven de Steenbokskeerkring. De zon staat dan het laagst boven de horizon. 
We noemen deze dag, de kortste dag van het jaar, daarna gaan de dagen weer lengen en 
hoewel het gezellig is in deze feestelijke maand kan ik toch bijna niet wachten tot de lente 
weer van zich laat horen. 
 
winterkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik winter associeer? 
Zie hiervoor: 'winterkleur 2013" 
 
 
Fotoserie My Colour II: Pete Purnell’s project My Colour, van twee jaar geleden is 
uitgebreid! Niet iedereen heeft een favoriete kleur maar mensen die het wel hebben kunnen 
het precies definiëren. Pete vroeg een aantal mensen aan te geven op een kleurenwaaier 
met 1100 kleuren welke ‘hun’ kleur was. Toen heeft hij een ¼ liter verf gekocht en een 
achtergrond van 2x2 meter ermee geschilderd, het ‘model’ ervoor gezet en gefotografeerd. 
Elke persoon werd toen gevraagd een korte tekst te schrijven over waarom dit hun speciale 
kleur was. 3 x raden welke ‘kleur’ mijn favoriet is. 
Kijk voor het antwoord op: http://www.petepurnellgallery.com/content/my-colour-ii 
 

  
 
 
Kunstproject Samurai-Warrior: JAPANMUSEUM | SieboldHuis en Galerie Diana Lepelaar, 



initiëren het kunstproject ‘Samurai-Warrior’. Met dit project biedt het Sieboldhuis d.m.v. 
een wedstrijd een podium aan hedendaagse kunstenaars uit Noord Holland en Zuid Holland. 
Uit de inzendingen werden 39 kunstwerken geselecteerd door een deskundige jury 
bestaande uit Allart Lakke, Resi van der Ploeg, Lisette Le Blanc, Renee Korbee en Kris 
Schiermeier. Het resultaat is verrassend en spannend. Samen vormen de kunstwerken een 
staalkaart van disciplines. Deze werken zullen gelijktijdig worden tentoongesteld met de 
tentoonstelling Helden, Humor, Horror. Van de Japanse prentkunstenaar Utagawa Kuniyoshi 
(1797-1861), ze komen uit een Japanse privé collectie en zijn voor het eerst in Europa te 
zien. 
Mijn werk in de vitrine ligt op één zichtlijn met de buste van Von Siebold in de tuin! Leuk 
 
De tentoonstelling is vanaf 13 december t/m 9 maart 2014 te bezoeken. Zie voor meer 
informatie de website :http://www.sieboldhuis.org/ 
 

 
 
 
Kleurvormgeving heeft een eigen pagina op Facebook: mag ik iedereen tot slot 
uitnodigen, alleen als je dit leuk vindt natuurlijk, om mijn pagina te ‘liken’ !  
 
https://www.facebook.com/pages/Kleurvormgeving/284902231528962 
 
En hiermee sluit ik deze  w i n t e r  nieuwsbrief af en wens iedereen een heel fijn nieuw 
2014 toe!  
 
 
een  k l e u r i g e  feestgroet, 
 
         d oo rtje 
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