Nieuwsbrief augustus 2017.
Een zachte zomerregen geeft voorzichtig de eerste Cyclamenbloem water. Hij staat nog in een pot.
Samen met 125 andere planten uit onze oude tuin in Mook wacht ze op een nieuwe plek in onze tuin
in Doesburg. Ik hoop dat ze het hier naar hun zin gaan krijgen in de zware kleigrond.
Atelier Bontzandoogje heeft de prachtige Mookerhei achter zich gelaten, ingeruild voor een veel
toegankelijker huis en tuin. Daardoor kunnen mijn man en ik meer tijd aan andere dingen gaan
besteden. Het huis en de tuin werden veel te bewerkelijk. Tijd om te schilderen schoot er te vaak bij
in.
De verandering is heerlijk. Een nieuwe omgeving waarin weer van alles te ontdekken is aan tuinen,
kwekerijen en landschappen met wilde planten. We verhuisden van de arme droge zandgrond naar
de rijke rivierklei bij de IJssel. Het voelt als een nieuwe uitdaging.
In de ruime eetkeuken prijkt de nieuwe cursustafel. De verlichting is aangepast aan de botanische
cursussen. Het nieuwe cursusseizoen kan beginnen.
De pasgeschilderde muren zijn erg geschikt voor een botanische expositie. En het wordt tijd ook. Het
is te lang geleden, dat ik zelf een expositie georganiseerd heb.
Expositie “Mijn Natuur”
Onder de titel “Mijn Natuur” organiseer ik van vrijdag 20 tot en met zondag 22 oktober 2017 in ons
nieuwe huis aan de Richtersakker 19 in Doesburg een expositie. Op de vrijdag bent u van harte
welkom tussen 15.00 en 21.00 uur. Op de andere dagen staat de deur van 11.00 uur tot 17.00 uur
voor u open.

Exposities
Behalve mijn eigen expositie, wil ik u graag attenderen op twee andere exposities en een evenement,
waaraan ik hoop deel te nemen.
Winterexpositie Stichting Jacques van Mourik
De Stichting Jacques van Mourik organiseert in het kader van hun 25 jarig jubileum een
Winterexpositie. Hier zal het werk te zien zijn van hedendaagse professionele kunstenaars die
geïnspireerd werden door de prachtige omgeving van Mook. Van Plasmolen tot aan de Mookerhei.
Van 9 december 2017 tot medio april 2018 zal de tentoonstelling te zien zijn op iedere 2de zaterdag
van de maand van 11.00 uur tot 16.00 uur in het gemeentehuis van Mook. Een aantal van mijn
werken, o.a. De Mookerhei, zal daar ook te zien zijn. Info over de stichting vindt u op:
www.stichtingjacquesvanmourik.nl.
World Wide Exhibition of Botanical Art 2018
Het zijn inmiddels twintig landen verspreid over de wereld waar botanisch kunstenaars deelnemen
aan de World Wide Exhibition of Botanical Art op 18 mei 2018.
Australia-Bermuda-Brazil-Canada-Chile-Costa Rica-France-Germany-Ireland-Italy-Japan-NetherlandsNew Zealand-Russia-Scotland-Southern Africa-South Korea-Thailand-United Kingdom-United States.

Botanisch kunstenaars uit deze landen tekenen en schilderen de oorspronkelijke planten van hun
eigen land. Op 18 mei 2018 zal er een verbinding tot stand gebracht worden vanuit de expositie van
ieder land. Een uniek evenement. Een statement om de biodiversiteit op onze aarde te bewaren.
Onze aarde, ons leven. De werkende leden van de VBKN zijn druk bezig om werk hiervoor te tekenen
en schilderen.
Meekijken over de ontwikkelingen? Kijk op www.botanicalartworldwide.info.
Symposium Herboristengilde
Het Herboristengilde bestaat 10 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt er zaterdag 23 september een
Symposium gehouden met ’s middags een markt waar alles over kruiden te vinden is. Ik geef daar
een demonstratie botanisch tekenen. De dag wordt georganiseerd in de Hortus in Delft. Voor meer
info zie: www.herboristengilde.nl.

Cursusprogramma
Ik schreef er al over: ook in Doesburg ga ik weer cursussen geven. Het cursusprogramma staat op
mijn website. Zie www.marianneverschoor-remerie.nl/cursussenworkshops.

