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LEDENEXPOSITIE ARTI-SHOCK & ARTI-SHOCK PRIJS
Ieder jaar organiseert Arti Shock de Ledententoonstelling waar
een grote verscheidenheid aan schilderijen, tekeningen, grafisch
werk, sieraden en ruimtelijk werk te zien is.
Een vakkundige jury beoordeelt dan de ingezonden werken en
bepaalt de winnaar van de Arti-Shock Prijs.
Dit jaar gaat door de coronacrisis de ledententoonstelling op
deze manier helaas niet door. Toch heeft Arti Shock een
originele manier gevonden om de werken te exposeren en te
beoordelen.
Donderdag 29 oktober 2020 zullen alle kunstwerken 'in full
color' te zien zijn in Groot Rijswijk.
Niet een jury maar ú bepaalt dit jaar wie de winnaar wordt van
de felbegeerde Arti-Shock Prijs.
Ga naar de website van Arti Shock ( www.arti-shock-rijswijk.nl)
en stem op uw favoriete kunstwerk en beslis mee wie
genomineerd wordt voor de Arti-Shock Prijs.
Let op: u kunt tot 6 november stemmen en slechts éénmaal uw stem uitbrengen!
Als uw favoriete kunstwerk wordt genomineerd dingt u mee naar de Publieksprijs.
Deze prijs bestaat uit een kunstwerk of een workshop.
Op zondag 8 november zal Johanna Besteman, wethouder van Cultuur, Welzijn en Onderwijs de Arti-Shock
Prijs en Publieksprijs in een kleine kring uitreiken.
De uitreiking wordt vervolgens online gezet op de website.
De expositie in de Compagnie kan helaas ook niet doorgaan. Door de beperkende corona maatregelen is dit
gebouw voorlopig niet meer algemeen toegankelijk.
In plaats hiervan zal de expositie langer op de website van Arti-Shock te zien zijn.

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 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’
(waarvan 3 van mijn hand) op de zolders van het Baljuwhuis in Voorschoten, die van 30 oktober t/m 22
november plaats zal vinden.
Het adres van de bibliotheek 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.
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Teksten en boeken als inspiratiebron voor beeldende kunst
Kunstkring slaat bruggen naar andere kunstdiscipline
Onder de titel “Teksten en Boeken” slaan acht beeldende kunstenaars van de Voorschotense Kunstkring (VKK)
van 31 oktober tot en met 22 november bruggen naar de literatuur en de jasjes waarin deze wordt gegoten.
Op de zolders van het Ambachts- en Baljuwhuis aan de Voorstraat kunt u dan elke zater- en zondagmiddag
tussen 14 en 17 uur zien, welke verbindingen tussen beide kunstdisciplines worden gelegd door Siet van der
Meulen, Andrée Reijers, Fanny Mazure, Johan Timmers, Lucy de Kruijf, Maria Starke-Milkó, Sonja van der
Burg en Theo Damsteegt. Onder het voorbehoud dat een nog strengere lockdown natuurlijk geen roet in het
eten gooit. Als dat het geval is, zult u het moeten doen met een bezoekje aan
www.voorschotensekunstkring.nl.
Maar mocht je van plan zijn langs te komen: zaterdag 14 november ben ik aanwezig als gastvrouw.
afb. links: Hangen of Liggen (de Luiaard), komt ook mee naar Voorschoten 

Alle goeds aan ieder gewest en 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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