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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 w i n t e r . De astronomische winter van
2014/2015 begint op maandag 22 december om 00.03 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 2014"
Kunst-10-daagse-Bergen: in oktober jl. heb ik met mijn studieclub Artless meegedaan
aan dit fenomeen. We kregen een prachtige locatie tot onze beschikking nl. De serre van
Landgoed de Haaf, aan de Natteweg in Bergen. Als kers op de taart werden we ook nog
eens genomineerd, kwamen op de shortlist met drie namen terecht. Uiteindelijk kregen we
de 3e prijs (sowieso een onmogelijke taak voor de jury om zich uit te spreken voor het een
of ander, want hoe kan je: sieraden, schilderijen, beelden, tekeningen, fotografie of
installaties met elkaar vergelijken?).

‘Handpalmkunst’ Tentoonstelling: Stichting Artless in de Serre van Landgoed De Haaf

Hieronder een stukje over de ‘Handpalmkunst-tentoonstelling’ uit het juryrapport:
‘deze presentatie getuigt van een enorme hoeveelheid frisse, authentieke werken en maakt
zeer optimistisch over de enorme hoeveelheid creativiteit en talent die op ons ligt te
wachten. De jury vindt Artless een voorbeeld van een kwalitatief hoogwaardig initiatief, dat
bovendien heel goed past binnen de open sfeer van de Kunst10daagse.
Uitleg Handpalmkunst: dit zijn werkjes die in je handpalm passen met en max. afmeting
van 20x20cm

Installatie ‘achter de ramen’ in het Oostelijk Havengebied: op dit moment exposeer
ik de hele maand december met een uitloop tot en met 3 januari 2015 op het Borneoeiland. Deze ‘raamgalerie van BO1’ zit op de Hoek van de Feike de Boerlaan/Borneolaan te
Amsterdam. Het is een raamgalerie, dus 24/7 te bekijken. En s ‘avonds floept er
verlichting aan.
zie voor meer informatie de website:
http://www.bo1.nl/achterderamen/index.php

raamgalerie afmetingen: 3 meter hoog, 4 meter breed en 1 meter diep.

En hiermee sluit ik deze w i n t e r nieuwsbrief weer af en wens iedereen fijne feestdagen
en een goed 2015 toe!

een k l e u r i g e feestgroet,
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