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Het is alweer een hele tijd geleden dat er een nieuwsbrief uitging. Er was veel te doen de laatste maanden. De vakantietijd
geeft wat meer ruimte om u weer op de hoogte te houden van
de botanische activiteiten. In deze nieuwsbrief leest u onder
andere over voorbije exposities en exposities die komen gaan,
over de cursussen, over de Open Atelierroute, over nieuwe
kaarten en de Meraki.
Maar ik wil eerst nog iets anders met u delen.
Vuurwerk
De natuur zit vol vernuft. Onze fantastische vuurwerkplant (Dictamnus
Album) is uitgebloeid en draagt prachtige stervormige, nog gesloten zaaddozen aan lange stelen. Er zit een foliekraag onder om de muizen tegen te
houden, want die zijn verzot op de naar citrus smakende, oliehoudende
zaden. En dan, op een hete zomerdag, begint het feest. De zaaddozen knappen open en twee verende ‘binnendeuren’ lanceren de kogelronde, zwart
glimmende zaadjes met een knalletje naar buiten. De zaden komen wel
zeven meter ver!
Tja, en zo’n prachtige steel met sterren had ik, met het zaad er nog in, in
mijn atelier gezet……
Ik wens u nog veel zomerplezier en, wie weet, tot ziens.
Marianne Verschoor-Remerie

Exposities
De expositie in Kew Gardens is voorbij. Alle werken worden weer teruggebracht naar Nederland. De ontmoeting met Shirley Sherwood tijdens
de opening was bijzonder. De schilderijen hadden een prachtige plek in
de Gallery. Toch is het fijn om ze straks weer heelhuids terug te hebben.
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De ontmoeting met Shirley Sherwood was heel bijzonder

In het Westfries Museum in Hoorn was een combinatietentoonstelling van nieuwe botanische kunst van Alida
Withoos (1661-1731) en leden van de Vereniging van
Botanisch Kunstenaars Nederland. Bijzonder om oud en
nieuw werk naast elkaar te zien.
Na Kew en het Westfries Museum staat nu de expositie
“Een bloemrijke wetenschap” in het Noord Brabants
Museum op het programma. Deze expositie duurt van
12 september t/m 13 december. Ook tijdens deze tentoonstelling zal zowel oud botanisch werk als nieuw werk te
zien zijn. Van de expositie worden een catalogus en een
apart bezoekersboekje gemaakt . De expositie zal zeker de
moeite waard zijn.
Voor volgend jaar staat er een jubileumexpositie van de
Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland op het
programma. Deze zal gehouden worden in Museum De
Zwarte Tulp in Lisse. De tentoonstelling gaat in maart
2016 open en zal halverwege de zomer een tweede serie
botanische werken met o.a. zomerbollen laten zien.

Cursussen

Komend seizoen geef ik weer een serie basiscursussen
Botanisch Tekenen1, 2 en 3. De groep van het afgelopen jaar
heeft enthousiast gewerkt. Zij volbrengen hun basiscursus 3
in november.
Voor de nieuwe groep die in september start zijn nog een
paar plaatsen beschikbaar. Wacht niet te lang met opgeven
als u de basis van het botanisch tekenen wilt leren. Ik ga
niet verder dan 8 cursisten. De groep stroomt al snel vol
als de vakanties op hun eind lopen.
Uitgebreide informatie vindt u op mijn website. Daar vindt
u ook een inschrijfformulier.
De botanische avonden zijn iedere maand gezellige en
leerzame avonden waar de deelnemers genieten van de
tijd en rust om zich te concentreren op een mooie creatie
van de natuur.

Open Atelierroute

De Open Atelierroute van de Kunstenaarsgroep Kolonie
Plasmolen is dit jaar op 12 en 13 september. Het is ieder
jaar weer een komen en gaan van kunstliefhebbers. U kunt
dan tussen 11.00 en 17.00 uur bij mij thuis en in mijn atelier
mijn originelen bekijken, waaronder een aantal nieuwe
werken. Er is een nieuwe serie Meraki’s en een breed
assortiment botanische kaarten te koop. En natuurlijk is
mijn werk te koop.
Tijdens de Open Atelierroute kunt u de resultaten van de
basiscursussen en botanische avonden bekijken. Cursisten
krijgen de gelegenheid om tijdens dit weekend hun werk te
laten zien. Ik hoop dat er ook een aantal cursisten zal zijn
om uitleg te geven bij hun werk.

De jubilerende “Paddenstoelen van de Mookerhei”

Nieuw is de kaart van de Maretak

Gerda Tigchelaar maakt mooi werk van wit porselein.
Onder andere heeft zij piepkleine vaasjes gemaakt. Die
zijn op zich al mooi, maar doen het bijzonder goed op een
Meraki. Gerda is als gastexposant aanwezig tijdens de Open
Atelierdagen. Een reden temeer om op 12 of 13 september
een kijkje te komen nemen.

Kaarten

Dit jaar is het vijfjarig jubileum van de Paddenstoelenkaart.
Om dit te vieren kost de kaart tot het eind van het jaar
slechts € 2,50.
De kaarten van de Kievitsbloem en de Echinacea zijn uitverkocht. Nieuw in het assortiment zijn kaarten van de
Anemoon (11,5x19 cm) en de Maretak (10x10 cm).
Rest mij nog te vertellen dat de VVV in Plasmolen inmiddels
ook mijn kaarten verkoopt.

Meraki

De Meraki heeft het het afgelopen jaar zo goed gedaan, dat
ik het heb aangedurfd om opnieuw spiegels en hout te
bestellen voor een nieuwe serie van 30 stuks. Als er geen
gekke aanbiedingen komen zal het de laatste serie zijn.
Wat begon met één enkel kunstobject werd een miraculeus
spiegelblok. Er zijn er al bijna 150 van verkocht!
Geweldig wat het bij de mensen teweeg heeft gebracht.

Uitmarkt Heilig Landstichting

Zondag 30 augustus vanaf 16.00 uur is er in het Zaaltje en
het Bosduiveltje in de Heilig Landstichting een Uitmarkt.
Ik heb dit jaar de gelegenheid gekregen om tijdens deze
Uitmarkt mijn cursussen te promoten en mag er ook mijn
kaarten en Meraki’s verkopen. Een leuk idee om langs te
komen?

