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Op 3 december is in het Haags Historisch Museum de expositie geopend
‘Corona, Den Haag tijdens de lockdown’

Hierin is ook mijn boekje ‘Corona ?!’ opgenomen. Hierbij pagina 5, de laatste pagina van de leporello die
ik in vijfvoud heb gemaakt in april dit jaar tijdens mijn herstel van een nog net door de nachtarts
gediagnostiseerde (ernstige) buikgriep, net voordat de lockdown inging.
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Corona ?! is tevens te zien in de expositie:
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)
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.
Vanwege een tussentijdse lockdown is de expositieperiode verlengd tot en met 20 december 2020.
www.voorschotensekunstkring.nl.
mocht je van plan zijn langs te komen: zondag 13 december ben ik aanwezig als gastvrouw.

----₿---Verder:
is de uitslag en uitreiking van de Arti-Shock Prijs en Publieksprijs n.a.v. ‘ledenexpositie’ van Arti-Shock
in de Rijswijkse Courant van 29 oktober uitgesteld tot de Nieuwjaarsreceptie in januari 2021. Daar zal ze
uitgereikt worden door Johanna Besteman, wethouder van Cultuur, Welzijn en Onderwijs.
is de website www.sonjavanderburg.nl vernieuwd! Met behulp van ARTTRUST. Waar Marja van
Putten zorg voor draagt.
ben ik gevraagd om deel te nemen aan het project ‘Hearts of Glass’ van Simone Frezer. Ik werd
hiervoor uitgenodigd door Ele Runge, beeldend kunstenaar in Hamburg. Zie voor meer informatie (zeer de
moeite waard, want is langdurig project) www.heartsofglass.net
neem ik sinds deze zomer deel aan het project ‘Drijvend Staal’, een idee van Anna Souverijn en Feng
(beeldhouwer en dichter in Leiden). Circa 12 kunstenaars maken hiervoor originele werken op A5 formaat in en
oplage 2x het aantal deelnemers. Dit is ook opgenomen in mijn nieuwe website.
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werk ik sinds april 2019 samen met Claire Delperdange aan: PleisterPlaats de Wankele Wifi. Mijn
liefde voor alliteratie blijkt hier wel uit . Ook opgenomen in de nieuwe website. De volgende afbeelding is
een detail uit een van onze gezamenlijk vervaardigde werken.

Gezondheid en fijne decemberdagen gewenst en tot de volgende X, Sonja
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 december 2020 -

