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We leven met de dag…
En de maand die bol zou staan van de textiel activiteiten in Leiden zijn
we bijna geruisloos ingegaan. Gelukkig hebben we niet stil gezeten en zijn er wel activiteiten te melden,
maar dan ánders en veel digitaal of te zien door de etalages. Vanavond was er weer een nieuwe update
van maatregelen in het kader van het Corona virus. Enige versoepeling. Hoe dat verder zal gaan is nog
niet zeker. We gaan het merken.
Corona?!
Vanwege een plotselinge griep die mij voorzag van sterke beelden was het eerste project
dat ik begin april begon het
maken van een beeldboekje.
Omdat diagnoses voornamelijk
telefonisch werden gesteld was
het onzeker of het om een
buikgriep of het corona-virus
ging. Vandaar de titel. Kenmerk
lijkt het getal vijf te zijn: het
moest vijf pagina’s tellen en ook
een oplage van vijf hebben.
Mogelijk is het later dit jaar in de
bibliotheek in Voorschoten te zien
in de expositie over
kunstenaarsboeken.
PAGINA 5 UIT CORONA?! . DAVEY

Pakje Kunst Omdat veel locaties waar Pakje Kunst te trekken was uit de automaat momenteel nog
gesloten zijn is het tot 1 juni mogelijk om een Pakje Kunst te bestellen. Voor €5,50 wordt een pakje met
verrassing naar je opgestuurd. Ga hiervoor naar www.pakjekunst.com waar het opent met de bestellijst.

Kunstautomaten is de Europese voorloper van het Nederlandse Pakje
Kunst. Afgelopen jaar heb ik daar een serie voor mogen maken. Nu was er
een initiatief van een van de kunstenaars om een handreiking te doen naar
de kleinere zorginstellingen die het vanwege de corona uitbraak extra druk
hebben. Ik vond dit een mooi voorstel en heb 22 doosjes gemaakt en
geschonken. Deze serie ‘ZorgSamen’ gaan momenteel via de hub. in
Kerkrade naar Potsdam waar ze ingepakt worden. Voor zover ik nu weet
doen hier 29 kunstenaars aan mee. In juni zullen de doosjes aangeboden
worden aan de diverse genomineerde instellingen. Hierover later meer.

ZORGSAMEN
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Kadmium Delft: LENTESALON De geplande expositie van 23 april t/m 10 mei
zal waarschijnlijk alleen virtueel zichtbaar zijn via een speciaal hiervoor
aangemaakte website. Deze is inmiddels in de lucht en te zien via ‘Lentesalon’ op
hun website: www.kadmiumdelft.nl. Het thema voor dit jaar is Perspectief.
Daarnaast is er werk van leden te zien via de ramen van Kadmium.

The Juror Does Not Weed

gepland in Arti-Shock, Rijswijk Z-H van 10 juli t/m 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 om ook deze manifestatie door te schuiven naar 2021.

in ieder geval zal gedurende deze periode werk van de kunstenaars in de etalage te zien zijn!

MOOI MARGINAAL 6 in Leiden

vanaf 1 juli t/m 31 augustus zal mogelijk LXR weer te zien zijn in de

Openbare Bibliotheek in Leiden. Zie voor de laatste berichten hun website:
www.bplusc.nl/bibliotheek/bibliotheek-nieuwstraat.nl.
Zie voor komende expositielocaties van Mooi Marginaal : www.mooimarginaal.org
Doorgeschoven 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! ...

KunstKijk 2021

zal van 13 t/m 16 mei plaats vinden. Zie: www.kunstkijk.com waar een digitale

versie geplaatst zal worden van het KunstKijkmagazine met het voor dit jaar ingestuurde fotomateriaal.
Samen met Rineke Kop, Clemens Zalm, Rob Thuis, Ad van Riel en Rob van Doeselaar exposeren we als groep
‘Zeevonk’. Zie voor nadere informatie: www.kunstkijk.com
Vier het Leven 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.

De B van B E R I C H T E N – www.sonjavanderburg.nl sonjavanderburg@outlook.com 6 mei 2020 -

