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NIEUWS: de jubileum uitgave LXR is weer te koop in een wel bijzondere
boekhandl: Page Not Found. Page not Found bevindt zich in de
Boekhorststraat 126-128 te Den Haag. Zie voor nadere informatie hun
website: www.page-not-found.nl of bezoek hun facebookpagina. Ze zijn
geopend van woensdag t/m zondag van 13-18 uur.

LEDENEXPOSITIE ARTI-SHOCK & ARTI-SHOCK PRIJS
De ledenexpositie van Arti-Shock zal dit jaar in geheel
gewijzigde vorm plaatsvinden: voor donderdag 29 oktober
zijn 2 pagina’s gereserveerd in ‘Groot Rijswijk’ waarin alle
inzendingen geplaatst worden. Tevens zullen alle
werkstukken te zien zijn op de website van Arti-Shock en
kunnen ze op 30-31 oktober & 1 november in real-life te zien
zijn in de Compagnie, Geestbrugkade 32 te Rijswijk.
Via de website van Arti-Shock kan gestemd worden op het
werk dat volgens de lezers van de krant en bezoekers van de
website (JULLIE dus) in aanmerking komen voor de prijs.
www.arti-shock-rijswijk.nl
Voor deze gelegenheid heb ik het origineel van de poster
voor The Juror Does Not Weed, een geknipte, beschilderde,
geborduurde collageschilderij, ingeleverd. Leuk natuurlijk als
je wilt meestemmen!

De Herfstsalon in het Delftse Kadmium loopt nog tot en met 18 oktober en ook de expositie GROEN in de
Voorschotense Bibliotheek blijft nog tot 1 december te zien voor publiek. In een vitrine in deze
bibliotheek verwijzen 4 werken naar de komende expositie ‘Teksten en Boeken’ op de zolders van het
Baljuwhuis in Voorschoten, die van 30 oktober t/m 22 november plaats zal vinden.
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Rest dit souvenir van de zomer in de expositie G R O E N:

De eerder dit jaar door de Voorschotense KunstKring geplande expositie GROEN is nu te zien in de
bibliotheek van Voorschoten en wel t/m 1 december. Er vond geen officiële opening plaats vanwege de
beperkte ruimte, maar je bent van harte welkom tijdens de reguliere openingstijden van de bibliotheek.
Het adres is: Wijngaardenlaan 4, 2252 XN Voorschoten.
De Openingstijden: ma. 13-17.30 uur; di. 10-17.30 uur; wo. 13-17.30 uur; do. 10-17.30 uur; vrij.10-17.30 uur;
za. 10-16 uur.
Alle goeds aan ieder gewest en: Vier de dagen van het Leven ! Tot de volgende X, Sonja
Mocht je geen prijs meer stellen op deze Nieuwsbrief dan graag een berichtje naar onderstaand e-mail adres.
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