d oo rtje | kleurvormgeving: 'nieuwsbrief-met-een-kleurtje' h e r f s t 2014

Thema k w e t s b a a r h e i d: een serie van drie werken op papier. Techniek: frottage. Jaar 2014 maker: ddh

Geachte lezer,
Met veel plezier heb ik deze 'nieuws-brief-met-een-kleurtje' weer voor de geïnteresseerde
lezer samengesteld.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de h e r f s t . Op dinsdag 23 september vanaf
04.29 MEZT 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/33516/seizoensdata

herfstkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik herfst associeer dit jaar?
Zie hiervoor 'herfstkleur 2014'
Activiteiten in de herfst:
GALERIE CAFE LEIDSE LENTE - Dit najaar zal Galerie Diana Lepelaar overgaan in Galerie
Café Leidse Lente. Omdat de contacten met Diana Lepelaar in het verleden erg prettig
waren ben ik een verbintenis aangegaan voor het komende jaar. De galerie is gevestigd op
de Haagweg 4 in Leiden.
U kunt de verbouwing en vorderingen volgen via www.facebook.com/galeriecafeleidselente
of www.galeriecafeleidselente.nl

ATELIERROUTE AMSTELVEEN – Voorafgaand aan de Atelierroute is er vanaf donderdag 18
september t/m zondag 5 oktober een overzichtstentoonstelling in Kunstuitleen Amstelveen.
In deze centrale tentoonstelling is elke Amstelveense kunstenaar met één werk
vertegenwoordigd. http://www.atelierrouteamstelveen.nl/Doortje-de-Haan.html

U bent van harte welkom op zaterdag 4 en zondag 5 oktober. Tijdens de 23ste atelierroute
van Amstelveen van 11.00 tot 17.00 uur. Locatie 14 | Dorpsstraat 106 J | Oude Dorp

‘Soms kom ik mensen tegen die goed voelen en daar wil ik iets mee ondernemen’
Dit jaar kunt u niet alleen mijn werk maar ook van mijn twee gasten komen bekijken. Ik
stel ze hieronder alvast even aan u voor: Bert Janssen en Jan Simon Boudewijn

Bert Janssen 1963 | www.materieschilderen.nl
‘I AM HAPPY TO BE WITH ALL MY COLORS’
Klei, zand, cement, grond, water, vuur, as en verf....... Bert Janssen experimenteert en
speelt met materiaal, met kleur en structuur.
Bert noemt zich materieschilder en beschouwt zich onderdeel van het scheppingsproces.
Hij wordt door het proces van groei en woekering gegrepen tot hij daar boven uitstijgt en
ziet dat het goed is.
Jan Simon Boudewijn 1953 | jansboudewijn@hotmail.com
“OPGESLAGEN BEELDEN VAN SCHOONHEID”
Zijn hele leven staat in het teken van: schouwen, ervaren, voelen, delen en creëren.
Leeft in een wereld van decoreren, etaleren, mode, design, ontwerpen, kunst en
architectuur. Enkele creaties zijn gepubliceerd als controversieel: confronterend maar
bevrijdend.
Hij werkt met verf en vele andere materialen als: ecoline, cement, water, vuur, aarde, teer,
pigmenten, olies, lijm, lak en airbrushpaint en maakt fotowerken soms verweven in één.
Het creëren van de werken is een intensieve strijd. Meerdere keren wordt een werk aan het
eind van de dag volledig getransformeerd. En zo wordt een werk meerdere malen als het
ware vernietigd en steeds weer opnieuw opgebouwd.

En hiermee sluit ik deze h e r f s t nieuwsbrief weer 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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