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Verwondering
Op het moment dat het
je overkomt, is het alsof
gedachtewolken opzij
schuiven en de zon
helder gaat schijnen.
Scheidslijnen vallen weg
en je eigen geschiedenis
en beslommeringen
houden even op
te bestaan.
Zelfs het kleinste beetje
verwondering over het
bestaan kan het kind in
jezelf weer tot leven
wekken.
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De natuur is een feest

Het is nog schemerig als ik ’s morgens het zandpad naar de hei op loop om onze
hond uit te laten. Mijn bed was nog lekker warm en het was erg verleidelijk om te
blijven liggen. Over het donkere bospad loop ik naar het hek van de hei. En dan
gebeurt het.
Iedere dag weer word ik verwelkomd door het licht en de steeds wisselende
verrassingen van de Mookerhei.
Nevel in het valleitje met de eerste bleke zonnestralen op de toppen van de
bomen. Duizenden spinnenwebben die als guirlandes de hei versieren. Herfstbladeren die achter elkaar aan hollen door de harde wind. Berijpte bomen, heide
en grassen. Het gezang van Goudhaantjes en Winterkoninkjes, een Havik op zoek
naar een prooi.
Het is steeds een nieuwe belevenis. Het verwelkomt mijn dag. Eigenlijk zou iedereen dit moeten kunnen ervaren voordat de dag echt begint. Ik ben een bofferd en
weet dat we hier heel erg zuinig op moeten zijn.
De dynamiek van de seizoenen, wat een feest.

Ik wens u veel inspiratie voor 2015.
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Cursusprogramma vernieuwd
Driedelige basiscursus botanisch tekenen
Het afgelopen najaar heb ik het cursusaanbod vernieuwd.
De introductiecursus is vervallen. Hiervoor in de plaats heb
ik een uitgebreider cursusprogramma ontwikkeld in de
vorm van een basiscursus botanisch tekenen. Deze basiscursus bestaat uit drie delen.
Het doel is om een completer aanbod te bieden van de
verschillende aspecten binnen de botanische kunst. Iedere
cursus behelst 5 avonden. Iedere cursus bevat nieuwe
leerstof. Het totaal ondersteunt de cursist bij het leren
tekenen van planten. Basiscursus 3 biedt daarbij ook een
kijkje in de techniek van het botanisch schilderen, waaronder het opzetten van een botanisch schilderwerk.
Als je alle drie de cursussen hebt gevolgd, heb je een breed
aanbod gekregen van de verschillende facetten van het
tekenen van botanische onderwerpen. Een stap naar een
hoger niveau krijgt hiermee een stevig fundament.
Afgelopen najaar is het eerste deel van deze reeks van start
gegaan.

Botanische avond

Basiscursussen botanisch tekenen 2 en 3
Basiscursus 2 vindt plaats op dinsdagavond 10, 24 en 31
maart en 7 en 14 april 2015.
Basiscursus 3 staat gepland voor de dinsdagavonden 3, 10
en 17 november en 1 en 8 december.

Extra basiscursus botanisch tekenen 1
Bij voldoende deelname zal er op 27 januari nog een basiscursus 1 van start gaan.
Meer over de inhoud van de basiscursussen en over workshops vindt u op mijn website.
Belangstellenden kunnen zich opgeven via de mail:
info@marianneverschoor-remerie.nl of telefonisch:
024-6963339.

Expositie-agenda

Het hele jaar door zijn er spannende botanische onderwerpen

Inhaaldag – van introductiecursus naar basiscursus
botanisch tekenen 1
Mensen die de afgelopen jaren al een introductiecursus
hebben gevolgd en belangstelling hebben in de basiscursussen kunnen een extra dag volgen als aanvulling op de niet
behandelde onderwerpen in de introductiecursus. Deze
avond is gepland op dinsdagavond 3 maart 2015. De kosten
hiervoor bedragen € 25,00. Hiermee kunt ook u in het bezit
komen van een certi icaat basiscursus 1 waarmee u kunt
deelnemen aan basiscursus 2. Cursuscode: Inhaaldag 2015.

2015 wordt een interessant jaar voor de botanisch
kunstenaars en de lie hebbers van de botanische kunst.
Van februari tot augustus 2015 exposeren de werkende
leden van de VBKN in de Galerie van Shirley Sherwood in
Kew Gardens in Londen. De Galerie bevat een prachtige
en unieke collectie van oude en hedendaagse botanisch
kunstenaars van over de hele wereld. Het is een enorm
voorrecht voor de VBKN om hier een expositie te mogen
houden. De strenge selectie voor deze expositie vindt in
januari 2015 plaats.
Van eind maart tot eind juni 2015 zal er een expositie zijn
in het West Fries Museum. Tijdens deze expositie zullen 15
werken te zien zijn van Alida Withoos aangevuld met 50
werken van de botanisch kunstenaars van de VBKN. Alida
Withoos, geboren in 1661, was ook botanisch kunstenaar.
In september 2015 start er een expositie van de botanisch
kunstenaars in het Noord Brabants Museum.
Meer informatie over de exposities komt in de volgende
nieuwsbrief.

