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Zomer haiku
Zonnebloemengeel
de zomer is in aantocht
een bezige bij
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 z o m e r . De 21e juni, wanneer dit jaar de
astronomische zomer begint. is op het noordelijk halfrond de langste dag. Het moment
waarop de zomer begint wordt ook wel zomerzonnewende genoemd. In veel landen is de
zomerzonnewende een traditioneel feest met optredens en concerten tijdens de
Midzomernacht. Tip: maak het mee dit jaar in de Leidse Hortus:	
  
http://hortus.leidenuniv.nl/index.php/midzomernacht_2012/
zomerkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik zomer associeer? Zie
hiervoor 'zomerkleur 2012'
Open atelierroute 2012: op zaterdag 2 en zondag 3 juni stond de deur van mijn nieuwe
atelier open voor bezoekers. Het was maar net op tijd klaar en ingericht. 73 bezoekers
bezochten mijn atelier. Zie hieronder opnames tijdens de atelierroute:	
  
http://www.atelierrouteamstelveen.nl/

Dorpspleinfestijn: de atelierroute werd afgesloten met een veiling van kunstwerken in het
Museum Jan van der Togt, georganiseerd door Rotaryclub Amstelveen RANA i.s.m.
Kunstuitleen Amstelveen en Gemeente Amstelveen. Er werd ook een zeefdruk van mij
geveild voor het goede doel: het geld dat tijdens de Atelierroute werd ingezameld, komt ten
goede aan het vervangen van de oude (specialistische) speeltoestellen van KDC Nifterlake
http://www.rotary.nl/amstelveennieuweramstel/activiteiten/kunstwerkendorpspleinfestijn/
http://www.onstweedethuis.com/locdb/show_location.php?id=29
Activiteiten in de zomer: vooral verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Dorpsstraat
106J, in Amstelveen. We gaan er ook wonen, dus er is nog het een en ander te doen deze
zomer. . En daarna heerlijk mooi nieuw werk maken in het prachtige atelier.
Afsluitend wens ik iedereen een heerlijke zomer toe.
een k l e u r i g e zomergroet,
d oo rtje
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