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Nieuwsbrief - Sonja van der Burg – nr.17:  24 juni 2020 

We leven met de dag… Veel kon niet doorgaan, maar na heel wat spannende momenten, 

dagen, weken openen we in de Rijswijkse Galerie Arti-Shock de deuren weer met: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 10 juli beginnen we met inrichten. Iedere dag twee kunstenaars tot de 16e, dan moet al het werk 

van iedereen er staan. Vanaf 17 juli is de galerie toegankelijk voor publiek, maar vanwege nog steeds 

nodige corona-protocol regels zijn 3 bezoekers per keer toegestaan.             
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De opening op vrijdag 17 juli 0m 16 uur kan digitaal gevolgd worden. Iedereen is welkom en je kan op 

goed geluk langs komen, maar wil je verzekerd zijn van een blik in de wereld van The Juror, dan kun je 

reserveren op www.supersaas.nl/schedule/thejurordoesnotweed, of gebruik de link op mijn website 

www.sonjavanderburg.nl. 

Hoe het zo kwam: 

The Juror Does Not Weed is een naar het Engels vertaald anagram van ‘Le déjeuner sur l’herbe’, het  

schilderij dat Edouard Manet in 1863 schilderde in reactie op de thema’s van de Salon de Paris. Dit én het 

boek ‘Het huis van El Pintor’ – schrijversnaam van het echtpaar Jacob Kloot en Anna Galinka Ehrenfest – 

vormen het uitgangspunt voor een galeriegrote installatie waaraan 15 kunstenaars zouden werken. 

Zouden, want het corona virus maakte dat wat lastig. Er zijn wel werken gemaakt door de kunstenaars 

maar tot op het laatst was onduidelijk of het een etalagepresentatie of galeriegrote manifestatie zou 

worden. Het laatste is nu het geval! Kom dus vooral en laat je verrassen, kijk eens anders om naar kunst 

en weet je welkom!  

The Juror Does Not Weed is een idee van Sonja van der Burg waar aan meewerken: 

    Ger Groothedde – Miriam Ooms – Claire Delperdange – Martin Helm – Marina Heuvelman   

Marja van Putten –  Daniëlla Daen –  Annemarie Spijkerman –  Eline Tydeman –  Juliette Pestel      

Wim Vonk –  Suus Zweekhorst –  Birke Hesse –  Greta Cune. 

De galerie is geopend : woensdag t/m vrijdag: 13 - 17 uur, zaterdag: 11-16 uur, zondag: 14-17 uur 

Voor het programma en laatste nieuws: https://m.facebook.com/pg/thejurordoesnotweed of volg ons op 

Instagram: :#thejurordoesnotweed 

∞ 

Lopende activiteiten: 

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.  

Mooi Marginaal Start haar activiteiten later dit jaar weer op. Er wordt nu hard gewerkt aan de 

selectie voor Mooi Marginaal 7. 

ZorgSamen Aan de presentatie van deze kleinoden aan medewerkers in de zorg wordt op dit 

moment nog hard gewerkt. Zodra hierover meer bekend is zal dit in een volgende nieuwsbrief 

vermeld worden. 

Vier de Zomer en 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. 
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