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Boek voor botanisch tekenaars

Op zoek naar serviesschilders

Medio november verschijnt ‘Botany for Artists’.

Henk Molenaar en Gerda Jans zijn op zoek naar

Het boek is interessant voor iedereen die meer wil

een botanisch tekenaar die ervaring heeft in het

weten over de bouw en functie van bloemen, de

beschilderen (zwart-wit) van servies. Weet je daar

benaming en de classificatie. Het is geen boek

meer van, neem dan contact op:

over hoe je planten moet tekenen, maar vertelt

heng@casema.nl.

hoe je naar planten kunt kijken. Auteur Liz Leech
is docent en botanisch kunstenaar en werkte

Fuchsiatuinen

onder meer voor de Hampton Court Palace

Alweer voor het vierde jaar is er in de fuchsiatui-

Florilegium Society.

nen in Wognum, eigendom van Jan Dekker, getekend door leden van de vereniging. Dit keer zijn
de fuchsia’s ‘Hidden Treasure’en ‘Jack Sahan’ geschilderd door Hendrik-Jan Geerars, Els Hazenberg en Margriet Honingh.

Wilt u het werk van
Botanisch Kunstenaars
Nederland steunen?
Voor een kunstlievend
lid kost het lidmaatschap
25 euro per jaar. Kunst

Nienke Raven exposeert

lievende leden ontvangen

Botanisch kunstenaar Nienke Raven heeft dit

de digitale nieuwsbrief,

najaar een aantal exposities gepland.

5% korting bij aankoop

Tot en met 29 november 2011 exposeert ze haar

van een kunstwerk en

botanisch werk in de Openbare Bibliotheek

korting op verschillende

(BplusC) aan de Nieuwstraat in Leiden onder de

activiteiten.

titel ‘Bloemlezing’. U kunt het werk bekijken tijdens de reguliere openingstijden.

Bent u zelf botanisch

In december 2011 en januari 2012 exposeert

kunstenaar en wilt u

ze in de Openbare Bibliotheek aan het Spui in

werkend lid worden van

Den Haag.

Botanisch Kunstenaars
Nederland?
Vraag de criteria voor
ballotage aan door een
brief of e-mail te sturen

Webtips

aan de Vereniging

www.margriethoningh.nl

Botanisch Kunstenaars

artplantaetoday.com

Nederland, p/a
Boomkruiperlaan 7

Ballotage

2566 JH Den Haag;

Op 21 september meldde zich een aantal

e-mail:

kandidaten voor ballotage. Marianne Verschoor,

info@botanischkunstenaar

Eline Hoogendijk en Marloes Vreeburg zijn na

snederland.nl

deze ballotage werkend lid geworden.

Meer informatie:

Marianne van de Klashorst is toegelaten als

www.botanischkunste

aspirant werkend lid. Allen gefeliciteerd!

naarsnederland.nl
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Tekenen in de Hortus Leiden

Expositie kasteel Duivenvoorde

Een aantal cursisten van de voorjaarworkshop van

Zaterdag 8 oktober was de laatste dag van de

Anita Walsmit Sachs in de hortus hebben het idee

tentoonstelling in kasteel Duivenvoorde. Leden van

opgepakt, om iedere derde vrijdag van de maand

de vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland

te gaan tekenen in de Hortus Botanicus in Leiden.

exposeerden in de Grote Zaal. De foto hieronder is

Om half elf ’s ochtends verzamelen we in het

gemaakt op de dag van opbouwen.

Clusius Café van de Hortus, na de koffie (en na de
lunch) zoeken we allemaal een plekje om te gaan
tekenen. Tijdens de lunch en aan het einde van de
dag bewonderen we elkaars werk, en geven opbouwende kritiek. In de hortus kun je binnen en
buiten werken, je bent dan ook niet afhankelijk
van het weer. Met elkaar werken stimuleert enorm
en je gaat echt een dag per maand tekenen.
Wil je meedoen, bel Ellen Cornelisse-Riemens,
(06-19947103)

Heel 2012 Janneke Brinkman
Een agenda waarin prachtige bloemenillustraties
gecombineerd worden met mooie
gedichten van o.a. Paul van Vliet, Hans Andreus en
Martinus Nijhoff. En persoonlijke verhalen van de
illustratrice zelf. Een fleurige en bloemrijke
agenda, waarin u ook nog eens een fraaie
boekenlegger aantreft.
De agenda is eenvoudig online te bestellen via
www.kalenderwinkel.com en kost € 12,95.

Agenda 2012
• 16-18 feb aanwezig op Sneeuwklokjesfeest
De Boschhoeve met kaartverkoop.
www.boschhoeve.nl
• 26 mei aanwezig op Meimarkt De Boschhoeve
met kaartverkoop.
www.boschhoeve.nl
• 15 sep aanwezig op Oogstfair De Boschhoeve
met kaartverkoop,
www.boschhoeve.nl
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