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Winter Haiku
Ragfijn ijskristal
betoverende schoonheid
een winterskunstwerk
d oo rtje

Geachte Lezer,

dit blad met ijskristallen zocht en vond ik op de het web bij: anirmith.punt.nl

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, die dit jaar op donderdag 22
december (06,30 uur) begint volgens de astronomische kalender. De zon staat op deze dag
loodrecht boven de Steenbokskeerkring.
Bron: KNMI 'Begin van de winter'

Winterkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik w i n t e r associeer? Zie
hiervoor ‘winterkleur 2011’.

Museum Jan van der Togt: vanaf 14 december, liggen mijn ‘Ginkgo Biloba halssieraden’ in
de vitrine van dit museum voor moderne kunst.
Afgelopen november bestond het museum 20 jaar als zelfstandig onafhankelijk museum met
een unieke collectie glaskunst, beelden en schilderijen en 45.000 bezoekers per jaar.
Achtergrond museum: de Nederlandse industrieel Jan van der Togt behoorde tot die
genereuze verzamelaars van eigentijdse kunst, die hun verzameling voor het publiek
toegankelijk hebben gemaakt. Op zijn initiatief werd een stichting gevormd met het doel een
openbaar museum te bouwen waarin zijn collectie voorgoed bijeen zou blijven.
Museum Jan van der Togt opende in 1991 zijn deuren. Het is gevestigd in een stijlvol
gebouw [leuk om te vermelden, op deze plek werd mijn moeder geboren en als klein meisje
bezocht ik mijn Oma mevrouw Van der Poel-Sloothaak daar regelmatig!], voorzien van de
nieuwste vindingen op het gebied van museumarchitectuur en trekt een steeds groeiend
aantal bezoekers door zijn boeiende vaste collectie en een afwisselend programma van
(verkoop) tentoonstellingen van nationale en internationale kunstenaars.
Juist deze combinatie van een vaste collectie met verrassende wisseltentoonstellingen maakt
Museum Jan van der Togt tot een trefpunt van kunst, kunstenaars kunstverzamelaars en
kunstminnaars. Bron: www.jvdtogt.nl

	
  
	
  
vitrine met Ginkgo halssieraden

Museum Jan van der Togt in de Dorpstraat 60 te Amstelveen

Het voelt extra goed om 2011 af te sluiten met het Museum Jan van der Togt als platvorm
voor mijn werk! En natuurlijk zie ik het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet met leuke
activiteiten, zie de website: www.kleurvormgeving.nl/exposities !

Ik wens u k l e u r i g e feestdagen en een heel fijn 2012 toe en sluit af met . . .
. . . een k l e u r i g e groet,
d oo rtje
d oo rtje
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