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Roze bloemblaadjes
op mijn natte linnen doek
blijft een deel achter
Lente haiku: d oo rtje

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 l e n t e . De astronomische lente begint
dit jaar op maandag 20 maart om 06.41 uur. Dat is het vroegste begin van de lente sinds
1896. De zon staat dan precies boven de evenaar.
De lentedatum is van belang voor berekening van de datum van het paasfeest. Pasen wordt
gevierd op de eerste zondag na de 'kerkelijke' volle maan die op of na 21 maart
valt
bron:KNMI
Weervoorspelling voor Kersenbloesemtijd/Sakura: als in Japan de kersenbomen in
bloei staan, trekken de Japanners massaal de parken in met picknickmanden, het is lente.
De Japanner heeft een bijzondere binding met de natuur. Men ziet in de natuur een parallel
met het leven van de mens. Een speciale website verteld waar de bloesemtijd ongeveer te
verwachten valt: Sakuralink .
In Kyoto vorig jaar stond
een speciale kersenbloesemkaart op de hotelbalie: verschillende stadia van het proces
wordt hierop aangegeven, zoals: knop, openbreken van de knop, bloesem en volledige
bloesem en het neervallen van de bloesemblaadjes.

Lentekleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik l e n t e associeer? Zie
hiervoor 'lentekleur 2012'.

Opname van een Japanse putdeksel met kersenbloesem: d oo rtje de haan

Activiteiten in de lente:
8 maart t/m 8 april Lustrum tentoonstelling Vereniging Amstelland Kunst, AvK
in 'denieuwegalerie', Passeerdersgracht 23 Amsterdam.
www.denieuwegalerie.nl
Zaterdag en zondag open van 12-17 uur
info@denieuwegalerie.nl
19 mei t/m 3 juni Centrale Overzichtstentoonstelling Kunstuitleen Amstelveen. ter
gelegenheid van de 21ste editie van de Atelierroute Amstelveen. Opening op zaterdag 19
mei om 14.30 uur in de Kunstuitleen Amstelveen door Els Ottenhof, directeur van het Cobra
Museum. www.atelierrouteamstelveen.nl	
  
Zaterdag 2 en zondag 3 juni Atelierroute 2012 van Amstelveen.
Open atelier op een nieuw adres: Dorpsstraat 106J in Amstelveen. Van 11 - 17 uur

	
  

Dit linnendoek is in mei te zien in de Kunstuitleen Amstelveen
Titel: levend fossiel ginkgo biloba VIII
Afsluitend wens ik iedereen een heerlijke lente toe. Gooi de ramen open en laat de
bloesemblaadjes naar binnen dwarrelen, geniet van het vogelgekwetter en die heerlijke
lente geur die je zomaar kan overvallen.
een k l e u r i g e lentegroet,
d oo rtje
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