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We leven met de dag…  

En precies op het moment dat de 

opening zou plaats vinden brak de zon 

door! Het is wonderbaarlijk hoe mooi de 

expositie is geworden, een eenheid die 

niet voorzien was. Verrassend, veel, 

harmonieus, serieus én vol humor!  

Op de opening waren 7 van de 15 

deelnemende kunstenaars ook 

daadwerkelijk op gepaste afstand 

aanwezig, hield Mariska Mallee een 

openingstoespraak die werd opgevolgd 

door de zoektocht naar het blauw van 

Marina Heuvelman terwijl Paul de Boer 

alles op film vastlegde. Op de website van 

de galerie (www.arti-shock-rijswijk.nl) of 

van mij (www.sonjavanderburg.nl) is de 

link makkelijk te vinden naar het verslag 

op YouTube. 

Nevenactiviteiten rond The Juror Does 

Not Weed zijn o.m. een online workshop 

van Juliette Pestel ‘Collage Kunstpost’. 

Deelname kost €12,50. Aanmelden kan 

via info@juliettepestel.com.. 

Op vrijdag 31 zal een presentatie van Eline Tydeman geplaatst worden op de Facebook-pagina van The 

Juror Does Not Weed en beid bovenstaande websites. Eline Tydeman leest hierin voor uit haar 

gedichtenbundel ’Ontsnapte Woorden’ het gedicht Alpheus en Arethusa. Later zal dit aangevuld worden 

met een voordracht uit haar boek ‘De laatste passage’ dat dit jaar uitkwam. 

Een derde activiteit behelst het project ‘En Nu Jij’. Hierin krijgen geïnspireerde bezoekers de gelegenheid 

om hun creatieve reacties op de expositie voor 17 augustus in de galerie in te leveren. De geretourneerde 

werken worden tezamen met de ingestuurde werken voor de Collage Kunstpost in de etalages van de 

galerie gepresenteerd in de laatste week : van 17 t/m 20 augustus. 

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 

http://www.sonjavanderburg.nl/
mailto:info@juliettepestel.com
https://m.facebook.com/pg/thejurordoesnotweed
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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. 

 

FIGUUR 1 FOTO MARJA VAN PUTTEN 

Voorgrond: Martin Helm & Greta Cune; Midden: Mariska Mallee & Paul de Boer; Achtergrond: Claire 

Delperdange (zittend), Suus Zweekhorst & Wim Vonk 

v.l.n.r. Martin Helm, 

Miriam Ooms en      

Marja van Putten      

kijken naar de 

performance van 

Marina Heuvelman 

(foto rechts) 

foto links: Greta Cune 

foto rechts: Sonja van 

der Burg  

 

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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