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                                            Serie ‘shelter’, werken op papier, techniek potlood met Ginkgo bladeren 
 
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 woensdag 23 september 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/seizoensdata 
 
Herfstkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik herfst associeer dit jaar? 
Zie hiervoor 'herfstkleur 2015’ 
 
Activiteiten in de herfst: 

Kunstroute van Leiden en Galerie Café Leidse Lente: dit jaar doet mijn galerie mee 
aan de Kunstroute van Leiden op 26 en 27 september.  Een werk van mij zal 
tentoongesteld worden. U vindt de galerie aan de Haagweg 4 in leiden 

Tentoonstelling min of meer: in Galerie Café Leidse Lente, vindt van 18 oktober tot en 
met 29 november, deze groepsexpositie plaats. Er worden Vijf werken van mij 
tentoongesteld.  

Zie voor info: www.facebook.com/galeriecafeleidselente of www.galeriecafeleidselente.nl 

 

OVERZICHTSTENTOONSTELLING IN KUNSTUITLEEN – Voorafgaand aan de Atelierroute is er 
vanaf zaterdag 19 september t/m zondag 4 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 



 

 

De 24e Atelierroute van Amstelveen: net als vorig jaar kunt u niet alleen mijn werk, 
maar ook het werk van twee jonge kunstenaars komen bekijken. Hun namen zijn: Suzie 
van Staaveren en Roel van den Hoek. U bent van harte uitgenodigd op zaterdag 3 en 
zondag 4 oktober | van 11 tot 17 uur | Locatie 29 | Dorpsstraat 106 J | in het Oude Dorp 
van Amstelveen | De deur staat open. 

                  
Suzie van Staaveren                    Roel van den Hoek 
Credits: fotograaf Luka Karssenberg en Kleding Fabian Bredt.                      Credits: Rietveld Academie 

 

 

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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