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L E N T E 

En daar hoort groen bij.. groen dat ontluikt vanuit de aarde, aan struiken en bomen! 

G R O E N 

Is de titel die de Dorpskerk in Voorschoten heeft 

gegeven aan de eerste tentoonstelling na de 

verbouwing van hun kerkzaal en nieuw  bijgebouw. 

De opening hiervan zal op 18 april plaatsvinden. De 

expositie waar werk van leden van de Voorschotense 

Kunstkring te zien zal zijn is van 18 april tot en met 24 

mei iedere vrijdagochtend te bekijken van 10-13 uur 

en verder voor, tijdens en tot een uur na de eredienst 

op zondag: van zegge 9.30 – 12.30 uur en bij extra 

activiteiten. Dorpskerk: Kerkplein 2, 2251 BS Voorschoten, 071-561 4078.  

LENTESALON  KADMIUM 

Van 23 april t/m 10 mei zal in de 

expositiezaal boven het Prinsenkwartier de 

Lentesalon plaats vinden.                               

Het thema voor dit jaar is Perspectief. 

Opening: zondag 26 april om 15 uur 

Locatie: Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft 

                                                                                                     

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 Van 5 maart t/m 18 april 2020 te zien in: Het Noord-

Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem.                   

Geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.                                   

www.noord-hollandsarchief.nl 

Zie voor de komende expositielocaties : 

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 zullen ons werk presenteren op een 

voormalige kantoorboot aan het Galgewater! ... Daarover later meer. 

KunstKijk 2020:  van 21 t/m 24 mei vindt op Goeree-Overflakkee de kunstmaifestatie KunstKijk plaats 

met het thema Vrijheid. Ik zal daar aan deelnemen met de groep ZeeVonk. Zie voor 

nadere informatie: www.kunstkijk.com 

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. Locatie: Arti-Shock, Rijswijk. 

Periode:10  juli/20 augustus 2020. Op facebook is een pagina 

gestart worden waarin de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden: 

fb.me/thejurordoesnotweed .  

 

Tot de volgende X, Sonja 
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Facebook & Instagram 
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