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Gezondheid! Een nieuw jaar en nieuwe lente leek een waterval aan exposities en activiteiten te
herbergen…. Met de huidige wereldwijde ontwikkelingen dankzij het Corona ofwel Covid-19 virus lijken
we een onverwachte zijweg te hebben genomen. Veel ligt stil en opeens blijkt wat voor ons ieder écht
van belang is. Gezien het feit dat ik zelf herstellende was/ben van ‘iets’ (diagnoses zijn lastig in de huidige
tijd) had ik totaal geen probleem met het thuisblijven. Ik bracht de afgelopen twee weken gekluisterd aan
bed en bank door. Nu dat het de beterende kant uitgaat ben ik benieuwd wat het mij brengen zal. Ik
hoop dat het jou en vrienden goed gaat en wegen vindt om zo goed mogelijk met de huidige situatie om
te gaan!
De Nieuwsbrief
Terugdenkend hoe en waarom ik de Nieuwsbrief begon , op verzoek omdat
vrienden op de hoogte gehouden wilden blijven, herinner ik mij hoe me dit een mooi jaaroverzicht bood.
Voorheen exposeerde ik wel regelmatig, maar nooit dusdanig dat ik een Nieuwsbrief nodig vond; we
maakten kaarten en verstuurden die. Nog steeds doe ik dat graag bij evenementen die er voor mij
bovenuit steken. Nu valt me ook iets anders op: hoe iedere instantie zoekt naar een voor hen passend
alternatief. Een aangepaste Nieuwsbrief dus met informatie voor zover deze momenteel beschikbaar is.

Voorschoten: G R O E N

Is de titel die de Dorpskerk in Voorschoten had

gegeven aan de eerste tentoonstelling na de verbouwing van hun kerkzaal en nieuw
bijgebouw. De opening hiervan op 18 april gaat uiteraard niet door. Onduidelijk is nog
of de expositie van werk van de leden van de Voorschotense Kunstkring op een later
moment te zien zal zijn. Zie voor informatie www.voorschotensekunstkring.nl

Delft: LENTESALON KADMIUM

De geplande expositie van

23 april t/m 10 mei zal waarschijnlijk alleen virtueel zichtbaar zijn via een
speciaal hiervoor aangemaakte website. Zodra deze in de lucht is zal een
verwijzing hiernaar gemaakt worden op hun website: www.kadmiumdelft.nl.
Het thema voor dit jaar is Perspectief.

LXR (= E L I X E R uitgave)

Haarlem: MOOI MARGINAAL 6

gepland t/m 18 april in Het Noord-Hollands Archief, zal

niet meer te zien zijn. Voor nadere informatie: www.noord-hollandsarchief.nl

Leiden:

MOOI MARGINAAL 6

vanaf 1 juli t/m 31 augustus mogelijk weer wel te zien in de

Openbare Bibliotheek in Leiden. Zie hiervoor hun website: www.bplusc.nl/bibliotheek/bibliotheeknieuwstraat.nl. Zie voor de komende expositielocaties : www.mooimarginaal.org

De B van B E R I C H T E N – www.sonjavanderburg.nl sonjavanderburg@outlook.nl 24 maart 2020 -

Leiden: TEXTIELFESTIVAL 2020

is in haar geheel

verschoven naar 2021. TEXTIELFESTIVAL 2021 zal van woensdag
12 mei t/m zaterdag 15 mei plaats vinden 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! ...

Goeree-Overflakkee: KunstKijk 2020

is in haar geheel doorgeschoven naar 2021.

Data worden nog bekend gemaakt. Zie: www.kunstkijk.com waar een digitale versie geplaatst zal worden van
het KunstKijkmagazine met het ingestuurde fotomateriaal. Voor dit jaar was het thema Vrijheid. Ik zal daar
aan deelnemen met de groep ZeeVonk, bestaande uit Rieneke Kop, Clemens Zalm, Rob Thuis, Ad van Riel en
Rob van Doeselaar. Zie voor nadere informatie: www.kunstkijk.com

Rijswijk: 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 waar 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 waarin de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden: fb.me/thejurordoesnotweed .
Op dit moment is nog onduidelijk of The Juror in deze periode doorgang kan vinden gezien het Covid-19 virus.
Er bestaat de mogelijkheid en ruimte om ook deze manifestatie door te schuiven naar 2021.

Pakje Kunst

heeft ook speciale maatregelen getroffen naar aanleiding van het Corona virus.
Omdat alle locaties waar de PakjeKunst automaten staan tot in ieder geval 1 juni zijn
gesloten bestaat tot die dag de mogelijkheid om een of meerdere PakjesKunst te
bestellen voor jezelf of een ander voor €5,50. Ga hiervoor naar het bestelformulier
op www.pakjekunst.com.
Gezonde en veilige maanden en: 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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