d oo rtje | kleurvormgeving: 'nieuwsbrief-met-een-kleurtje' z o m e r 2015

Zomer in Holland
Voortdurende beweging
Van zand, water, lucht
V. Missaar-Brinkmann

Geachte lezer,
Met veel plezier heb ik deze ‘nieuws-brief-met-een-kleurtje’ weer samengesteld.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de z o m e r 2015. Zondag 21 juni om 18.28 uur
MEZT, 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 2015’
Komende exposities:
Eindpresentatie Artless: Zaterdag 21 juni en zondag 22 juni van 13.00 – 18.00 uur.
Stichting ARTLESS | Madurastraat 72, 1094 GR Amsterdam. Zie voor verdere informatie:
Artless.nl

Komende exposities vervolg:
Galerie groepstentoonstelling: ‘Min of Meer’ 26 juli tot en met 30 augustus. Deelname
met 5 werken. Bij Galerie – Café Leidse Lente, Haagweg 4, 2311 AA LEIDEN.

serie ‘shelter’ . techniek potloodtekening op Fabriano pittura papier, 400gr, afmeting 16,5 x 25 cm met gedroogde
Ginkgo biloba bladeren, jaar 2015

	
  
Opening Overzichtstentoonstelling Atelierroute: Voorafgaand is er een
overzichtstentoonstelling in de kunstuitleen van zaterdag 19 september tot en met zondag
4 oktober. De opening van de atelierroute vindt plaats op zaterdag 19 september om 14.30
uur in Kunstuitleen Amstelveen, en zal verricht worden Maaike Veeningen – wethouder
Cultuur in Amstelveen
Atelierroute Amstelveen 2015: de atelierroute vindt plaats op zaterdag 3 oktober en
zondag 4 oktober van 11.00 tot 17.00 uur. Dan is het al weer herfst. Daarover leest u meer
in de herfst nieuwsbrief, o.a. over wie er dit jaar te gast zijn in mijn atelier aan de
Dorpsstraat in het Oude Dorp van Amstelveen.
Ik verheug me nu eerst op de zomer.

Afsluitend wens ik u dan ook een

J

geweldige

zomer toe.

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