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Wilt u het werk
van Botanisch
Kunstenaars
Nederland
steunen? Voor
een kunstlievend
lid kost een
lidmaatschap 25
euro per jaar.
Kunstlievende
leden ontvangen
de digitale
nieuwsbrief, 5%
korting bij
aankoop van een
kunstwerk en
korting op
verschillende
activiteiten.
Bent u zelf
botanisch
kunstenaar en
wilt u werkend lid
worden van
Botanisch
Kunstenaars
Nederland?
Vraag de criteria
voor ballotage
aan door een
brief of e-mail te
sturen aan de
Vereniging
Botanisch
Kunstenaars
Nederland, p/a
Boomkruiperlaan
7, 2566 JH Den
Haag;
e-mail:
info@ botanischku
nstenaarsnederla
nd.nl
Meer informatie:
www.botanischku
nstenaarsnederla
nd.nl
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KUNSTENAARS NEDERLAND

Een bericht van de voorzitter
Heerlijk zo’n nieuw jaar, een nog onbeschreven

Of de leuke uitjes die de diverse markten

blad waarop we van alles kunnen invullen.

ons bezorgen en waarover we kunnen lezen
in de Hortusfreak, die velen van u in de mail

Zo is er om te beginnen de tentoonstelling over

krijgen. Zo niet, dan is het absoluut een

Redouté “Rozen van Redouté” in het Teylers

aanrader!

Museum te Haarlem (19 januari tot en met 5 mei

www.hortusfreak.nl/Nieuwsbrief/2013-01

2013).
Weinig bloemenschilders hebben zulke klin-

Ik wens u allen een fantastisch jaar toe en

kende bijnamen als Pierre-Joseph Redouté

veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

(1759-1840); ‘Rembrandt van de rozen',
‘Rafaël der bloemen'. Voor een botanisch

Een hartelijke groet, Anita Walsmit Sachs

kunstenaar een must om te gaan bekijken.
Een unieke gelegenheid om zoveel bijzondere kunst van dichtbij te zien van een groot
meester.
Dan hebben we de ledententoonstelling in
Museum In’t Houten Huis in de Rijp
(14 april tot en met 13 oktober 2013).
Voor de werkende leden is er de workshop
van Jenny Phillips, die voor ons helemaal uit
Australië komt.
Ook voor de kunstlievende leden is er weer
een gezellige dag in het vooruitzicht.
De jaarvergadering in de Hortus te Leiden is
een prettige bijeenkomst waar we elkaar
weer eens kunnnen bijpraten en naar een
interessante lezing kunnen luisteren.
Dit alles is een kleine greep uit alle
evennementen die ons te wachten staan in
dit nieuwe jaar en dan heb ik het nog niet
eens over al het schilderplezier gehad, in
groepjes of alleen op het atelier.
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Van Dioskorides tot Redouté.

Inschrijving:

De geschiedenis van de

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 50.

botanische illustratie
Lezingenreeks in Teylers Museum
20 maart t/m 24 april 2013

De prijs bedraagt ! 195. Dit bedrag is inclusief
koffie/thee tijdens de pauzes en het vervoer
tijdens de excursie. Inschrijving via
info@ teylersmuseum.nl of schriftelijk bij
Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 CH

Een van de belangrijkste collecties op het

Haarlem, onder vermelding van

gebied van botanische illustratie bevindt zich in

BotLezingen. Deelnemers ontvangen van

de natuurhistorische bibliotheek van Teylers

tevoren een lijst met literatuursuggesties. Zij

Museum. Ter gelegenheid van de tentoon-

kunnen de tentoonstellingscatalogus verkrijgen

stelling Rozen van Redouté (19 januari t/m

tegen de gereduceerde prijs van ! 24,75

5 mei 2013) is door Leo den Dulk in samen-

(i.p.v. ! 27,50).

werking met het museum de lezingencyclus
Geschiedenis van de botanische illustratie

Ledententoonstelling 2013

ontwikkeld, waarin een aantal thema's door

De ledententoonstelling 2013 wordt gehouden in

verschillende specialisten wordt behandeld.

het "Museum In 't Houten Huis" aan de

Tevens biedt het programma de unieke

Tuingracht in de Rijp (NH) van 14 april tot en

gelegenheid een aantal van de fraaiste werken

met 13 oktober ( www.houtenhuis.nl ).

uit de collectie van dichtbij te bezichtigen.

Het museum heeft botanische aquarellen in

De lezingen worden gehouden op

bezit uit de periode rond 1850 van de

5 woensdagmiddagen gedurende

gebroeders Admiraal en Hendrik Weeshoff.

5 opeenvolgende weken van

Deze werken vormen het uitgangspunt van de

13 - 15.30 uur, te beginnen op 20 maart.

expositie. Van de (aspirant) werkende leden

In de 6de week wordt als afsluiting een

zullen er ongeveer 50 werken te bewonderen

veldexcursie georganiseerd.

zijn. Het hoofdthema is (Nederlands) fruit.

Oproep
Wie wil op zaterdag 11 mei en/of zondag 12 mei
een kraam bemannen namens de
vereniging op de markt van Kwekerij Krijn
Spaan in Kortenhoef?
Meld je aan bij Hanneke Jelles,
hanneke.jelles@me.com

Tulpen plukken
Tussen half januari en half april kunt u in de
tulpenplukkas de "Boerenbol" bij Marknesse
tulpen plukken.
Alleen als groepsarrangement te reserveren.
Inlichtingen:
http://www.boerenbol.nl/tulpenplukkas.htm
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Zondag 20 januari Takkendag
De Hortus botanicus Leiden en de Vereniging

14.30-16.00 Hortus Wintercollege

Botanisch Kunstenaars Nederland hebben een

Winterknoppen, tuinkamer. Op inschrijving. Het

2013

‘Takkendag’ georganiseerd op zondag

wordt geen 'beamerpraatje' maar oefenen met

nr. 41

20 januari. Van 10.00-16.00 uur zijn er

determineren e.d. Attentie: voor deze activiteit

activiteiten die een verband houden met

zijn al behoorlijk wat aanmeldingen, wil je

wintertakken.

meedoen, meld je dan snel aan:

Januari

http://www.hortusleiden.nl/ onder
Alleen voor leden vereniging Botanisch

Winterprogramma, of via een e-mail naar

Kunstenaars Nederland:

educatie@hortus.leidenuniv.nl.

10.00 Hortus en Tuinkamer open; leden
kunnen hun originele tekeningen van takken

16.00 sluit de Hortus en de tuinkamer, er is dus

neerleggen. Ook de originele takken (vers

geen gelegenheid achteraf nog door de tuin te

materiaal) zijn als het goed is aanwezig.

wandelen of iets te gebruiken in het Grand Café

10.30-11.15 bespreking van het werk door

Clusius.

Anita Walsmit Sachs.
Voor de hele dag geldt: graag aanmelden, met
Ook voor andere geïnteresseerden:

hoeveel personen en voor welke onderdelen je

11.15-12.00 rondleiding door de tuin langs de

mee wilt doen, en of je zelfgetekende takken

winterknoppen.

meeneemt.
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname

12.00-13.00 lunch op eigen gelegenheid

voor leden van de Vereniging Botanisch
Kunstenaars Nederland

!

13.00-14.00 Gelegenheid om samen te

Neem je Museumkaart mee voor de

tekenen in de Tuinkamer; als bezoekers willen

entree!

komen kijken kunnen ze de botanisch tekenaars

Adres: Hortus botanicus Leiden,

aan het werk zien, de getekende takken

Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden

bekijken en informatie krijgen over de vereniging

T 071 527 72 49, http://www.hortusleiden.nl/
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Het

Vol van de bol

Januari

In de Botanische Tuinen van Utrecht vindt op
16 en 17 maart traditiegetrouw het

2013

voorjaarsweekend plaats. U kunt er inspiratie

nr. 41

voor de tuin opdoen en er worden workshops,
lezingen en rondleidingen gegeven met als
centraal thema bol- en knolplanten.
De VBKN wordt vertegenwoordigd door
Dick Smit (demonstratie en kaartverkoop).
Op beide dagen is de tuin van 10.00-16.30
open.
Adres: Botanische Tuinen, Fort Hoofddijk,
Budapestlaan 17, Utrecht
Informatie:
http://www.uu.nl/NL/BotanischeTuinen/actueel/ja
arprogramma/Pages/Vol-van-de-Bol-2013.aspx

.

Agenda en cursusaanbod
•

•
•

t/m 5 mei 2013: Leydse Weelde, Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw,
Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10,
http://www.museumboerhaave.nl/
20 januari 2013: Takkendag, Hortus te Leiden, Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden
T 071 527 72 49, http://www.hortusleiden.nl/
16 en 17 maart 2013, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht: 'Vol van de bol!'
Het accent van dit jaar: 'Eetbare bollen/knollen/wortels'. De vereniging is met
demonstratie en kaartverkoop aanwezig.
Alle verdere inlichtingen:
http://www.uu.nl/NL/BotanischeTuinen/actueel/jaarprogramma/Pages/default.aspx

In de bijlage treft u een actueel cursusoverzicht van de VBKN aan.
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CURSUSOVERZICHT VAN DE VERENIGING VAN BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND 2013

CURSUS
Anita Walsmit Sachs
Leiden

Wintercursus
Voorjaarscursus
Zomercursus
Herfstcursus

Dick Smit
Utrecht

!

DATUM EN TIJD

KOSTEN

INFORMATIE

Aquarel
Aquarel
Aquarel
Aquarel

06-02-2013 t/m 09-02-2013 (4 dgn. van 5! uur)
12-03-2013 t/m 16-03-2013 (5 dgn. van 5! uur)
23-07-2013 t/m 27-07-2013 (5 dgn. van 5! uur)
23-10-2013 t/m 26-10-2013 (4 dgn. van 5! uur)
Maximaal aantal deelnemers: 14

" 235
" 285
" 285
" 235

anitaws@xs4all.nl
www.anitawalsmitsachs.nl

Kennismaken met Botanisch Tekenen

Tekenen/aquarel

29 mei
(1 dag, 8 uur)
4 september (1 dag, 8 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 10

" 75

dicksmit37@gmail.com
www.dick-smit.nl

Jacomien van Andel
Sassenheim

Basiscursus voorjaar
Basiscursus zomer
Basiscursus zomer
Basiscursus herfst

Tekenen/potlood
Tekenen/aquarel
Tekenen/potlood
Tekenen/potlood

8, 9,15 en 16 maart 2013 (4 dagen, 5! uur)
14,15, 21 en 22 juni 2013 (4 dagen, 5! uur)
5 t/m 8 augustus 2013
(4 dagen, 5! uur)
4, 5, 11 en 12 oktober 2013 (4 dagen, 5! uur)
Maximaal aantal deelnemers: 7

" 210
" 210
" 210
" 210

jacvanandel@planet.nl
www.jacomienvanandel.nl

Margriet Honingh
Hoorn

Botanisch tekenen en schilderen
Botanisch tekenen en schilderen

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

2, 16 en 23 maart 2013
(3 dagen)
27 april, 11 en 25 mei 2013
(3 dagen)
Maximaal aantal deelnemers: 10

" 160
" 160

info@margriethoningh.nl
www.margriethoningh.nl

Marianne Verschoor
Mook

Introductiecursus tekenen (incl. mat.)
Winterbloeiers (beginners en gevorderden)
Botanische (dinsdag)avonden

Tekenen
Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

21/1 + 4/2 + 18/2-2013 (19.30 tot 21.45)
6, 7 en 8 feb. 2013 (10.00 tot 16.00 uur)
29/1, 19/2, 19/3, 23/4, 21/5, 18/6

" 65
" 180
" 75

info@marianneverschoor-remerie.nl
www.marianneverschoor-remerie.nl

Wil Wessel
Rhenen

Basiscursus

Tekenen/potlood
pen+inkt

4, 11, 18 en 25 maart (4 dagen van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 12

" 160

wilwes46@hetnet.nl

Wil Wessel en
Jenny Post
Rhenen

Vervolgcursus

3x tekenen +
3x kleurpotlood

21 en 28 maart en
4, 11, 18 en 25 april (6 dagen van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 14

" 240

post.jenny@planet.nl

Algemeen
Consumpties
Materiaal

(2013 n° 1 )
(2013 n° 2 )
(2013 n° 3 )
(2013 n° 4 )

OMSCHRIJVING

Leden krijgen " 10,00 korting per cursus. Voor workshops geldt een korting van " 5,00.
Het consumptiebeleid kan per cursus verschillen, dus er is geen algemene richtlijn.
In principe is al het materiaal exclusief (eventuele bedragen komen dus ten laste van de cursist)
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