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Ledententoonstelling 2011
in Culemborg
Van 15 mei tot en met 12 juni vindt de jaarlijkse
ledententoonstelling van de Vereniging Botanisch
Kunstenaars Nederland plaats in Galerie Kobalt in
Culemborg, gevestigd in de voormalige stationsrestauratie. De galerie is bereikbaar via de

de expositie. Het werk is inmiddels door Hans en

ingang aan het stationsplein, of via de

Anita overgebracht naar Würzburg, tezamen met

entree op perron 1. www.galeriekobalt.nl

herbariummateriaal en vijf prenten van de Japan-

Openingstijden: woensdag, vrijdag en zondag

se tekenaar Keiga. De teksten worden in het Duits

van 13.00-17.00 uur.

vertaald en er worden 750 boekjes in het Duits
gedrukt. De directie van het Sieboldhuis in Leiden

Aquarel en prent
Teyler Tulp onthuld

verzorgt de productie.

Jubileumpostzegel
De termijn om de jubileumpostzegel te bestellen
is inmiddels verstreken. Wie nog niet besteld
heeft, er zijn op de Ledenvergadering nog enkele
velletjes te koop naast
Wilt u het werk van

de reeds bestelde

Botanisch Kunstenaars

postzegels. Een velle-

Nederland steunen?

tje bestaat uit 10

Voor een kunstlievend

postzegels van € 0.46
en kost € 5,-.

lid kost het lidmaatschap
25 euro per jaar. Kunst

Het afgelopen jaar kreeg het Teylers Museum zijn

lievende leden ontvangen

eigen bloem van de Vrienden: de Teyler tulp. De

de digitale nieuwsbrief,

schitterende tulp is geïnspireerd op die van Maria

Demonstratie Dick
op Bollenspektakel

5% korting bij aankoop

Sybilla Merian waarvan de tekening zich in de col-

De Utrechtse Botanische Tuinen (Fort Hoofddijk)

van een kunstwerk en

lectie van het museum bevindt. Botanisch teke-

organiseerde in het weekend van 19 en 20 maart

korting op verschillende

naar Anita Walsmit Sachs heeft deTeyler Tulp vast-

een Bollenspektakel. Dick Smit, bestuurslid van de

activiteiten.

gelegd in een aquarel, die is aangekocht door

vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland, gaf

Teylers Museum en die op woensdag 16 maart al-

een demonstratie botanisch tekenen waar veel

Bent u zelf botanisch

daar werd onthuld. Van de aquarel is een giclée-

belangstelling voor was. Ook op de Keukenhof

kunstenaar en wilt u

print gemaakt in een gelimiteerde oplage van 200

geven Dick, Margriet

werkend lid worden van

stuks. Alle drukken zijn handgesigneerd door de

Honingh, Rard Lustg

Botanisch Kunstenaars

kunstenaar. De prent is vanaf nu voor € 375,- te

en Marian van der Stee

Nederland?

koop bij De Vries & De Vries (06 15821092) en in

een demonstratie bota-

Vraag de criteria voor

de museumwinkel van het Teylers Museum.

nisch tekennen op 9 en
10 april.

ballotage aan door een

Botanisch Kunstenaars

Succesvolle expo
sitie Kalmthout
t/m 4 maart

Aat van Wijk exposeert
en demonstreert

Nederland, p/a

De tentoonstelling van

Van 26 t/m 28 mei 2011 exposeert Aat van Wijk,

Boomkruiperlaan 7

werk van onze leden in

kunstlievend lid van onze vereniging, een aantal

2566 JH Den Haag;

Kalmthout was een groot

fuchsia-aquarellen in kwekerij Huplant in Schöft-

e-mail:

succes, volgens de direc-

land, Zwitserland. Gedurende deze drie dagen

info@botanischkunstenaar

tie van het arboretum. Er

toont hij ook zijn manier van werken.

zijn 12 Sieboldboekjes

Op zondag 5 juni 2011 is hij aanwezig in de

verkocht en een redelijk

Botanische Tuin van St. Gallen. Ook daar zal hij

brief of e-mail te sturen
aan de Vereniging

snederland.nl
Meer informatie:

Werk van Dick Smit.

www.botanischkunste

aantal kaarten. Er waren in anderhalve maand

laten zien hoe zijn aquarellen tot stand komen.

naarsnederland.nl

meer dan 5000 bezoekers, die vol lof waren over

De Botanische Tuin van St. Gallen besteedt in
1
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2011 extra aandacht aan fuchsia’s, onder andere

moet op 19 april ingeleverd worden; ballotagekos-

door exposities, lezingen en rondleidingen.

ten zijn 10 euro. ATTENTIE, in de informatiebrief

Tijdens Flora Ootmarsum in het Openluchtmuseum

stond dat het werk op 25 april opgehaald moet

Los Hoes in Ootmarsum van 5 t/m 14 augustus

worden; dat is onjuist (Tweede Paasdag). Het

2011 exposeert Aat van Wijk een aantal fuchsia-

werk moet op DINSDAG 26 APRIL opgehaald

aquarellen.

worden. Meer informatie bij

Tevens zal hij

secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl.

op de zaterdagen aanwezig

11 mei en 14 september:
Inleiding botanisch tekenen

zijn om zijn

Docent Dick Smit, Tijd 10.30-15.30 uur, locatie

werkwijze te

Botanische Tuin Fort Hoofddijk in Utrecht; Kosten

demonstreren.

€ 75,- inclusief toegang, koffie, thee en lunch,

gen en zonda-

aantal deelnemers maximum 10, opgeven bij

Siebolds Blümengarten expositie in
het Siebold Museum te Würzburg

dicksmit37@gmail.com. Materiaal waterverfdoos

Nog t/m 1 mei 2011. Het werk is op 13 maart door

Newton), penselen nrs. 3 of 4 en zeker 1 (b.v. van

Hans en Anita overgebracht naar Würzburg, teza-

het merk Da Vinci, Kolinsky-roodmarterhaar in

men met herbariummateriaal en vijf prenten van

kokertje). Tijdens deze workshop maakt u kennis

de Japanse tekenaar Keiga, en enige herbaria.

met botanisch tekenen, een manier van tekenen

De tentoonstelling is door Anita, samen met mede-

waarvoor goed kijken en precies werken essentieel

werkers en de museum directeur ingericht. De tek-

is. Een dag is natuurlijk veel te kort om alle kneep-

sten zijn in het Duits vertaald en er zijn 750 boek-

jes van het vak te leren, maar tijdens deze work-

jes in het Duits gedrukt. De directie van het

shop krijgt u wel een aantal tips en handvatten

Sieboldhuis in Leiden verzorgde de productie.

aangereikt om uzelf een idee te geven of u verde-

of tubes aquarelverf (b.v. van het merk Winsor en

re cursussen van de Vereniging Botanisch Kunste-

1 mei: Belmonte op z’n Best
in Wageningen

naars Nederland zou willen volgen. Heeft u al eni-

Workshops, rondleidingen, plantenverkoop, infor-

deze kennismaking in die richting gaan bekwamen.

matie, advies. Verschillende verenigingen met een

Kijk voor meer

specialisatie in het houtige segment presenteren

informatie over

zich hier met informatiestands waar ook adviezen

botanisch te-

kunnen worden in-

kenen op de

gewonnen over het

site van

wel en wee van de

de Vereniging

plant in de tuin. Wil

van Botanisch

Wessel is met infor-

Kunstenaars

matie over de ver-

Nederland.

eniging Botanisch

Bezoekadres

Kunstenaars Neder-

Botanische

land present

Tuinen Fort

op de stand van de

Hoofddijk,

Nederlandse Rhodo-

Budapestlaan 17, Utrecht (De Uithof),

dendron Vereniging.

ge tekenervaring dan kunt u zich op basis van

tel. 030 - 253 18 90,

www.uu.nl/NL/BotanischeTuinen

Ballotage: attentie,
andere ophaaldatum!

Voorjaarscursus Wageningen

Op 20 april wordt in het Nationaal Herbarium

Na enig overleg gaat het toch weer lukken om

Nederland opnieuw werk gebalotteerd van mensen

een voorjaarscursus botanisch tekenen te geven.

die aspirant-werkend lid willen worden, en aspi-

De cursus zal opnieuw uit 4 dagen bestaan. De

rant-leden die werkend lid willen worden. Werk

tijden zijn van 10.00 tot 15.00 uur. De locatie is
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in Rhenen; het gebouwtje van de duivenvereni-

Dit jaar bestaat de

ging, dichtbij het station. De cursus is gesplitst in

vereniging Botanisch

beginners en meer gevorderden.

Kunstenaars Nederland

Voor de nieuwe

vijf jaar.

cursisten zijn de
data: Dinsdag 5/4,
12/4, 19/4 en
26/4. Voor de
mensen die al
vaker geweest
zijn, zijn de data:
Donderdag 7/4, 14/4, 21/4 en 28/4.
De prijs is € 160 exclusief materiaal. De curssusen
zijn al begonnen maar informeren kan altijd, wie
weet is er toch nog plaats: Wil Wessel,
Tel 0344 601280, e-mail; wilwes46@hetnet.nl.

2011
Terugblik
sneeuwklokjesdagen

• 16 april Algemene Ledenvergadering,

Op de foto Wil Wessel met de stand-

• 20 april: ballotage

bemanning op de Sneeuwklokjesda-

• 7-8 mei , Hortus plantenmarkt, Hortus botanicus

gen in de boschhoeve. ‘Prima en gezellige dagen, goed voor de pr en
veel kaarten verkocht’, vat Wil samen.

Hortus botanicus, Leiden.

Leiden; aanwezig met kaartverkoop.
• 11 mei Kennismaken met Botanisch tekenen en
schilderen Dick Smit, Botanische Tuinen Universiteit Utrecht; kosten € 75 incl. lunch en koffie.
Informatie en aanmelden: dicksmit37@gmail.

Impressie van de cursus van Anita Walsmit Sachs in
de Hortus botanicus Leiden. Van 25 t/m 29 juli vindt
hier de Zomerworkshop plaats, zie agenda.

com.
• 15 mei-12 juni Ledententoonstelling in Galerie
Kobalt in Culemborg.
• 28 mei Meimarkt Boschhoeve, aanwezig met informatie en kaartverkoop. Van 10.00 uur-17.00
uur. De Boschhoeve, www.boschhoeve.nl
• 2 juli, ledendag in de Botanische Tuinen Universiteit Utrecht in de Uithof. Alleen voor leden.
• 25 t/m 29 juli Zomerworkshop Anita Walsmit
Sachs, Hortus botanicus, Leiden. Kosten € 285.
Zie www.anitawalsmitsachs.nl. Aanmelden
verplicht: anitaws@xs4all.nl.
• 14 september Kennismaken met Botanisch
tekenen en schilderen Dick Smit, Botanische
Tuinen Universiteit Utrecht; kosten € 75 incl.
lunch en koffie. Informatie en aanmelden:

dicksmit37@gmail.com.
• 17 september Oogstfair Boschhoeve, aanwezig
met informatie en kaartverkoop. Van 10.00 uur17.00 uur, www.boschhoeve.nl
• ATTENTIE, NIEUWE DATA: 13, 14, 15 oktober
2011 Herfstworkshop Anita Walsmit Sachs,
Hortus botanicus, Leiden. Kosten € 190,Zie www.anitawalsmitsachs.nl. Aanmelden
verplicht: anitaws@xs4all.nl.
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