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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 . Op vrijdagavond 20 maart om 23.45
uur begint volgens de astronomische kalender de lente. Dit jaar biedt de 20e maart ook een
zonsverduistering. In Nederland is dan als het weer meewerkt, tussen 9.30 uur en 11.48
uur een gedeeltelijke zonsverduistering zichtbaar.
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. De
seizoen indeling is gebaseerd op de stand van de aarde ten opzichte van de zon. De seizoen
verschillen vinden hun oorzaak in de schuine stand van de as waar de aarde om draait.
Hierdoor komt de zon op het noordelijke halfrond in de zomer hoger boven de horizon dan
in de winter. De zon schijnt in de zomer dan ook langer dan in de winter. Bron:

http://www.knmi.nl/cms/content/33516/seizoensdata
Lentekleur: nieuwsgierig naar de kleur waarmee ik l e n t e associeer? Zie hiervoor
'lentekleur 2015'.
Activiteiten in de lente: Psycho groepsexpositie waar ik aan mee doe. Nog te zien tot
zondag 29 maart 2015. In Galerie Grand Café Leidse Lente, Haagweg 4 2311 AA Leiden.
De werken in de Psycho tentoonstelling zijn geselecteerd op basis van een moeilijk te
omschrijven essentie, namelijk de verbeelding van een mentaal proces, in het innerlijk. Een
innerlijk dat onder andere bestaat uit gedachtesprongen en rare associaties.
De over het algemeen enigszins somber stemmende werken tonen de weerslag van een
persoonlijke beleving en trachten soms bewust of onbewust het mentale proces te
onthullen dat ten grondslag ligt aan die ervaring. Het werk beoogt het zichtbaar maken van
een denk- of gedragspatroon middels een transformatie in beeld. Dergelijk werk ontstaat
vanuit observaties die juist het persoonlijke, het individuele, de psyché in overweging
nemen en weergeven, omgewerkt in een beeld. De mentaliteit is opgevat als een specifieke
geestesgesteldheid, de aard, de instelling.
Mijn werk gaat over kwetsbaarheid.
Voor de Psycho-plattegrond en prijslijst
https://app.box.com/s/p3i8528dyf8qnqfdpz5mb3nr0zg3bmm0

Galerie – Grand Café

LEIDSE LENTE.

www.galeriecafeleidselente.nl

leuke tips voor de lente: www.leavesforbreath.com Een Ginkgo bos in Boskoop. Hou de
website in de gaten voor ‘open dagen’. Ron en Karin van Drielen zijn de initiatiefnemers
van het Leaves for Breath-Bos. Een leuke manier om in groen te investeren.

Afsluitend wens ik iedereen een heerlijke lente toe. Zoals het er nu uitziet gaat het prima
lukken met de lente dit jaar.

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