d oo rtje | kleurvormgeving: 'nieuwsbrief-met-een-kleurtje' z o m e r 2014

Ginkgo huttoni fossil(Sternberg) Heer, 1876 (Yorkshire, Great Britain) www.thefossilforum.com

Geachte lezer,
Dit is de laatste 'nieuws-brief-met-een-kleurtje', die ik u toestuur. In deze tijd waar, als je
even niet achter de computer of je smartphone actief bent, je een overkill aan mailtjes in je
mailbox aantreft, voelt het niet langer goed voor mij om hieraan bij te dragen.
Natuurlijk kunt u altijd mijn website: Kleurvormgeving.nl raadplegen om op de hoogte te
blijven van mijn activiteiten. Of de pagina’s kleurvormgeving.nl op Facebook en LinkedIn.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de z o m e r 2014. Zaterdag 21 juni om 12.51 uur
staat volgens de sterrenkundige indeling de zomer op de kalender. Bron:	
  KNMI.nl
Zomerkleur: nieuwsgierig geworden naar de kleur waarmee ik z o m e r associeer? Zie
hiervoor 'zomerkleur 2014’
Eindpresentatie Artless: Zaterdag 21 juni en zondag 22 juni van 13.00 – 18.00 uur.
Stichting ARTLESS | Madurastraat 72, 1094 GR Amsterdam
Al weer voor het tweede jaar doe ik mee aan de eindpresentatie van Artless.
Bij Artless volg ik voornamelijk voor feedback op mijn werk, sinds september 2012
met veel plezier lessen. De docenten zijn inspirerend en komen uit uiteenlopende
disciplines. De deelnemers kunnen werken n.a.v. opdrachten, naargelang er behoefte aan
een opdracht is. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op resultaten. Aspecten als
persoonlijke thematiek, materiaalkeuze, kunsthistorische raakvlakken, context e.d. komen
aan de orde. Zie voor verdere informatie: Artless.nl	
  
Midzomernachtfeest in de Hortus botanicus Leiden: op zaterdag 21 juni viert de
Hortus voor de 10e keer het Midzomernachtfeest. De langste dag van het jaar gaat met een
sprookjesachtige schemering over in de kortste nacht van het jaar. Zie voor de tijden en het
programma de website:	
  
http://hortus.leidenuniv.nl/index.php?/hortus/programmaonderdeel/21_juni_2014_midzomernachtfeest/	
  

	
  
	
  

Komende exposities:
- Overzichtstentoonstelling van de originele werken ‘Kunstroute Amstelveen’. Opening:
vrijdag 1 augustus om 16.00 uur in de Kunstuitleen van Amstelveen. Duur tentoonstelling:
t/m zaterdag 30 augustus. www.kunstuitleenamstelveen.nl/?q=actueel/agenda
De werken op paneel en vlaggen zijn nog te zien tot eind September. Mijn werk is te zien
op locatie Ouderkerkerlaan 38 – Paneel 17. Zie voor de brochure de onderstaande link:
http://issuu.com/ravelli_united/docs/kunstroute_boekje_web/19?e=11606636/7480397

Paneel 17 - Kunstroute Amstelveen - Ouderkerkerlaan 38 – d oo rtje de haan

- Centrale expositie in de Kunstuitleen, voorafgaand aan de Atelierroute van Amstelveen.
Van donderdag 18 september tot en met zondag 5 oktober. www.kunstuitleenamstelveen.nl
- Atelierroute van Amstelveen, zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober van 11.00 tot 17.00
uur in eigen atelier aan de Dorpsstraat 106 J te Amstelveen. Dit jaar heb ik twee
kunstenaars uitgenodigd om met mij samen te exposeren: Jan Boudewijn en Bert Janssen.
Neem alvast een kijkje op hun website www.materieschilderen.nl
Nadere informatie volgt op de website kleurvormgeving.nl en social media.
Afsluitend wens ik u een prachtige zomer toe.

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