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Beste <<First Name>> <<Last Name>>,

Hierbij ontvang je de vernieuwde Nieuwsbrief 51 van
de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland.

Veel leesplezier!

Een bericht van de voorzitter
Tentoonstelling in Het Noordbrabants Museum
Omroep Brabant over botanische kunst
Tekenen met de Vereniging
Jubileumzegel
Making a Mark

 

Een bericht van de voorzitter

Geachte kunstlievende leden,
 
De tweede nieuwsbrief van dit jaar in uw mailbox, vlak voor de vakantieperiode, met weer actueel
Verenigings nieuws. De tentoonstelling in Hoorn was een succes en is inmiddels afgerond. 

 
Onze kleurpotloodtekenaars zijn goed aan hun trekken gekomen met een zeer geslaagde
workshop van Sue Vize, georganiseerd door Eline de Jong, waarvoor dank. De locatie in de
Tuinen van Mien Ruys was, naar ik heb vernomen, zeer prettig.

Volgende maand gaan Hans en ik naar Kew om onze werken weer terug te halen. Tot op heden is
er niets verkocht. Geen probleem, lijkt me, aangezien de commissie 50% is.
De tentoonstelling wordt wel goed bezocht, naar ik heb vernomen. Regelmatig maken leden van
onze Vereniging een tripje naar Londen om de tentoonstelling te bekijken.
 
Nu kijken we reikhalzend uit naar de tentoon-stelling in het Noordbrabants Museum; het belooft
een geweldig interessante expositie te worden.Er wordt een begeleidende catalogus gemaakt en
een gratis informatieboekje.
 
Ondertussen is de jubileumcommissie hard aan het werk om een gezellige dag te organiseren in
Lisse, waar ook de ledententoonstelling zal plaatsvinden in 'Museum De Zwarte Tulp’. 
De tentoonstelling gaat in maart open, maar de officiële opening zal op 16 april plaatsvinden
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in verband met de bollenvelden die dan weer in bloei staan.

De Hortus in Leiden, onze bakermat, bestaat 425 jaar: ter ere van deze gelegenheid zal er een
artikeltje komen in The Botanical Artist, Journal of the American Society of Botanical Artists.
Ons komende jubileum zal hier ook in vermeld worden.

De verkoop van de jubileumpostzegel loopt goed.
Wellicht is er onder u nog interesse voor een aankoop van deze prachtige zegel, door Dick Smit
ontworpen.
De postzegel is te bestellen bij Hans Sachs.

Ik wens u allen een prettige zomer en een fijne vakantie toe.
 
Met hartelijke groet, 
Anita Walsmit Sachs

Read this in English

Tentoonstelling 'Botanische Kunst - Een bloemrijke wetenschap'
in Het Noordbrabants Museum
 

Van 12 september tot en met 13 december 2015 organiseert Het Noordbrabants
Museum een tentoonstelling over botanische kunst.   
Naast ruim tachtig werken van de leden van de Vereniging van Botanisch
KunstenaarsNederland zal het museum ook werk uit eigen collectie tonen. De combinatie
tussen de botanische tekeningen van de VBKN en de historische alsook moderne werken
uit de collectie van het museum zorgen voor een interessante en intrigerende
tentoonstelling waarin bloemen en planten centraal staan.
 
Bij de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven die bestaat uit 96 full colour pagina’s.
Tevens ligt er gedurende de tentoonstelling een gratis mee te nemen boekje op zaal voor
de bezoeker klaar. Dit 40 pagina's tellende boekje, De Verkenner genaamd, geeft extra
informatie over een aantal werken.

Meer informatie vindt u op de website van Het Noordbrabants Museum.

www.noordbrabantsmuseum.nl

https://gallery.mailchimp.com/167306fc4517fbde29e369030/files/Bericht_van_de_voorzitter_in_het_Engels.docx
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/verwacht/botanische-kunst/


Omroep Brabant over botanische kunst in Het Noordbrabants Museum
 

"Museum laat werk zien van botanisch kunstenaars: het moet kloppen én het moet mooi zijn"

Lees het artikel in de onderstaande link;
Omroep Brabant.nl/botanischkunstenaars

Tekenen met de Vereniging
 

Binnen de Vereniging zijn er door een aantal leden tekengroepen opgezet met als doel om, bij
voorkeur buiten, met elkaar te tekenen. Zoals bv in de Hortus in Leiden, in de Tuinen van Mien
Ruys in Dedemsvaart en bij Jan van der Kamp in Wageningen. Bij slecht weer en in de
wintermaanden wordt er uitgeweken naar locaties binnen. De opzet is om zelfstandig te tekenen,
maar tijdens de lunch of na afloop tijdens een drankje wordt elkaars werk gezamenlijk bekeken.
Je zorgt voor je eigen tekenmaterialen en het is handig om een tekenkrukje mee te nemen. 

http://www.omroepbrabant.nl/?news%2F2357691353%2FMuseum+laat+werk+zien+van+botanische+kunstenaars+het+moet+kloppen+%C3%A9n+het+moet+mooi+zijn.aspx


 

Vind je het leuk om ook te komen tekenen met de Vereniging, laat dat dan even weten aan de
initiatiefnemers;

Locatie Leiden: Ellen Riemens  
Locatie Dedemsvaart: Aat van Wijk 

Locatie Wageningen: Jan van der Kamp 

De data en contactinformatie kunt u vinden in de agenda op de website van de Vereniging.

Jubileumzegel 
 

In 2016 bestaat de Vereniging van
Botanisch Kunstenaars Nederland 10 jaar.
Ter ere van dit 10-jarig jubileum is er nu al
een postzegel te koop!
Een velletje van 10 zegels kost € 9,00.
Deze jubileumzegel is te bestellen via
Hans Sachs, jjsachs@xs4all.nl
Na overmaking van het bedrag op
NL86 INGB 0001 956 999
o.v.v. naam, adres en aantal velletjes
worden de zegels naar u toegezonden.

Making a Mark - Expositie Kew

 

De Kew expositie is inmiddels alweer ten einde, en dankzij Hans en Anita zijn alle stukken weer
veilig in Nederland. Leuk om nog te vermelden is dat Katherine Tyrrell een review heeft
geschreven op de blog van Making a Mark (zie bijgevoegde link). Zij behandelt de expositie in het
geheel, maar ook werken van individuele kunstenaars. Zeker de moeite waard om te lezen!

Making a Mark/Blogspot

Het cursusoverzicht van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland kunt u vinden op
de website

Agenda

Cursusoverzicht

mailto:jjsachs@xs4all.nl
http://makingamark.blogspot.nl/2015/08/flowering-bulbs-and-tubers-exhibition.html
http://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/nieuws-en-agenda/
http://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/cursussen/


Bent u zelf botanisch kunstenaar en wilt u werkend lid worden van Botanisch Kunstenaars
Nederland?
Kijk dan op de website van de Vereniging voor meer informatie over de ballotage.
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Aanmelden voor ballotage

http://www.botanischkunstenaarsnederland.nl/nl/ballotage/

