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WELKOM
in 2020!.. hoop dat jullie een goede start hebben gehad en wens iedereen een gezonde voortzetting!
Onderwijl is de Kunstkado expositie weer opgeruimd en staan er twee nieuwe exposities gepland waar ik
aan deelneem.
Zo gaan we dinsdag 21 januari in KZOD (KunstZijOnsDoel)/ de Waag aan het Spaarne in Haarlem
VERBINDINGEN inrichten. Samen met drie klasgenoten van de Koninklijke Academie exposeren we voor
het eerst sinds ons afstuderen weer samen! Een feestje in reüniesfeer dus. De opening op zaterdag 25
januari wordt eveneens door een klasgenoot uitgevoerd om 16 uur. Zie de uitnodiging voor meer info.
Let op: Donderdag 30 januari is de Waag echter gesloten vanwege werkzaamheden.
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Enkele jaren geleden nam ik een aantal maanden deel aan de Modelteken avonden van Arti-Shock.
Een deel van deze schetsen zullen een klein onderdeel vormen van de komende expositie
Modeltekeningen in Galerie Arti-Shock. De opening zal plaats vinden op zondag 26 januari om 15 uur.
Weet je welkom!
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D O O R L O P E N D:

LXR (= E L I X E R uitgave)

MOOI MARGINAAL 6

Is nog t/m 28 februari 2020 te zien in: GRID,
Grafisch Museum Groningen, Sint Jansstraat 2,
Groningen. Openingstijden: dinsdag t/m
zondag van 10.00-17.00 uur.
www.gridgroningen.nl

Zie voor de komende expositielocaties o.a.
Haarlem: www.mooimarginaal.org
Binnenkort:
TEXTIELFESTIVAL LEIDEN 2020 vindt van 13 mei t/m 16 mei plaats op
diverse locaties in het centrum van Leiden. Zie:
www.textielfestival.nl/arts-crafts/ Samen met
Miriam Ooms, Riny Smits en Atty Kingma vormen we ‘De Passanten’ en... Daarover
later meer.

The Juror Does Not Weed, (een kruisbestuiving van het schilderij Déjeuner sur
l’herbe van Manet en Het Huis van El Pintor) is een
onderzoek naar een andere vorm van kijken en ervaren van
kunst, een beleefruimte aar meerdere kunstenaars aan
zullen meewerken. Mijn aandeel hierin is die van initiator,
curator en deelnemer. Heel spannend! Locatie: ArtiShock, Rijswijk. Periode: juli/augustus 2020. Op facebook zal een
pagina gestart worden waarin de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden:
fb.me/thejurordoesnotweed .

Tot de volgende X, Sonja
www.sonjavanderburg.nl
sonjavanderburg@outlook.com
Facebook & Instagram

Mocht je geen prijs meer stellen op deze Nieuwsbrief dan graag een berichtje naar onderstaand e-mail adres.
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