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Kiezelsteen met slagschaduw, 2013 d oo rtje de haan

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. Vrijdag 21 juni om 07.04 uur staat
volgens de sterrenkundige indeling de zomer op de kalender. De zomer duurt dit jaar tot 22
september. bron:	
  KNMI.nl
Zomerkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik z o m e r associeer? Zie
hiervoor 'zomerkleur 2013'.
One-day-only-expositie: in ‘De Bouwput’
Ambachten en Kunsten zijn van oudsher elkaars beste vrienden. In het centrum van
Amsterdam is nu een plek geopend waar een ode wordt gebracht aan die vriendschap. In
een prachtig pand van Berlage aan de Oudeschans 21 zit sinds kort
‘Amsterdam House of Arts & Crafts’. Het pand van vijfhonderd vierkante meter biedt
onderdak aan ambachtelijk schoenmaker Esther van Schagen, die met haar bedrijf ‘Jouw
stoute schoenen’ als hoofdresident het atelier bewoont.
U vindt in dit pand: een grote atelierruimte, diverse flexibele werkplekken en ruimtes voor
zzp-ers, vergaderruimtes, een Bed & Breakfast, winkel, tuin.
Daarnaast biedt het pand onderdak aan Suzie van Staaveren met haar projectruimte ‘De
Bouwput’. Hier organiseert zij diverse exposities en happenings in een eigen prachtige
ruimte. Op zondag 9 juni jl. hielden Corrine de Groot en ik er een ‘one-day-only-expositie’,
tijdens de Open dag van Amsterdam House of Arts & Crafts.
Voor degene onder u die geïnteresseerd zijn om in Amsterdam te exposeren of de
projectruimte voor iets anders te gebruiken: bel of mail voor de mogelijkheden naar
Suzie van Staaveren suzievanstaaveren@gmail.com m 06 17565628

Projectruimte ‘De Bouwput’ in beeld gebracht tijdens de expositie. onderaan links: twee
werken op papier van Corrine de Groot.

Eind tentoonstelling Artless: Zaterdag 29 juni en zondag 30 juni van 13.00 – 18.00
uur. Stichting ARTLESS | Madurastraat 72, 1094 GR Amsterdam
Met één werk neem ik deel aan de eind tentoonstelling van Stichting Artless.
Bij Artless volg ik voornamelijk voor feedback op mijn werk, sinds september vorig jaar,
met veel plezier lessen. De docenten zijn inspirerend en komen uit uiteenlopende
disciplines. De deelnemers/kunstenaars werken n.a.v. opdrachten. Tijdens de
bijeenkomsten wordt ingegaan op de resultaten ervan. Aspecten als persoonlijke thematiek,
materiaalkeuze, kunsthistorische raakvlakken, context e.d. komen aan de orde. Zie voor
verdere informatie: Artless.nl
Afsluitend wens ik iedereen een zonnige zomer toe, die nu-toch-wel-eens-een-keertje mag
gaan beginnen. Een fijne vakantie en tot de herfst nieuwsbrief.

een k l e u r i g e zomer groet,
d oo rtje
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