Nieuwsbrief
42 !
april 2013
!
!
! !
! !
!
! !
! !
!
! !
! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Wilt u het werk
van Botanisch
Kunstenaars
Nederland
steunen? Voor
een kunstlievend
lid kost een
lidmaatschap 25
euro per jaar.
Kunstlievende
leden ontvangen
de digitale
nieuwsbrief, 5%
korting bij
aankoop van een
kunstwerk en
korting op
verschillende
activiteiten.
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Bent u zelf
botanisch
kunstenaar en
wilt u werkend lid
worden van
Botanisch
Kunstenaars
Nederland?
Vraag de criteria
voor ballotage
aan door een
brief of e-mail te
sturen aan de
Vereniging
Botanisch
Kunstenaars
Nederland, p/a
Boomkruiperlaan
7, 2566 JH Den
Haag;
e-mail:
info@botanischku
nstenaarsnederla
nd.nl
Meer informatie:
www.botanischku
nstenaarsnederla
nd.nl
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BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND
Een bericht van de voorzitter
Beste collega’s en niet te vergeten beste

Vervolgens is de Algemene Ledenvergadering

kunstlievende leden,

op 20 april in de Hortus te Leiden, waar na de
lezing door de heer Nieuwenhuis een portfolio-

Zonder hen zou het er heel wat minder

show gehouden zal worden.

rooskleurig voorstaan met onze Vereniging. Hun
financiële bijdrage en niet te vergeten alle hand-

Het volgende evenement zal de tentoonstelling

en spandiensten zijn van onschatbare waarde

“Geurplanten “ in Paleis Het Loo zijn , de

voor het voortbestaan van onze club.

opening is 21 juni in de avond van de langste
dag!

Natuurlijk zijn er al heel veel leden naar de
Redouté-tentoonstelling in Teylers Museum te
Haarlem geweest.
Mocht u er nog niet toe gekomen zijn dan nog
even een reminder om deze unieke
tentoonstelling te gaan bezoeken.
Uniek in die zin dat een aantal werken
geëxposeerd worden die normaal opgeborgen
zijn in het Museum d’Histoire Naturelle te Parijs
en na heel veel moeite in bruikleen gegeven
zijn.

Tuin van Paleis Het Loo

Ook is er werk uit het bezit van een Franse
privé-verzamelaar.

Het jaar 2013 is dan alweer halverwege: wat

Men is zeer terughoudend deze waardevolle

gaat de tijd toch snel.

werken uit te lenen: blootstelling aan licht kan de

In de herfst zal een klein aantal werkende leden

kwaliteit van het werk aantasten.

naar het symposium te Pittsburgh gaan waar

Het is voor de tekenaars en schilders onder ons

Ria van Elk op uitnodiging van het Hunt Instituut

een zeer waardevolle en leerzame

voor Botanische Documentatie haar aquarel van

tentoonstelling, voor kunstminnaars een must

de Forsythia zal exposeren op de internationale

deze unieke collectie te gaan bezichtigen.

tentoonstelling aldaar.

Op 13 april is de opening van de leden-

Kortom, veel evenementen en dan heb ik het

tentoonstelling 2013 in het Museum

nog niet over de ledendag gehad en de markten

“In 't Houten Huis”, Tuingracht 13, 1483 AP

waar het bestuur het druk mee heeft.

De Rijp, www.houtenhuis.nl. De tentoonstelling
is te zien van 14 april t/m 13 oktober 2013.

U begrijpt dat het bestuur zich voor 200% inzet

Hoewel voor velen niet naast de deur, verwacht

om alles voor elkaar te krijgen en te doen slagen

ik een grote opkomst.

in de spaarzame vrije tijd.
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Ik ga er dan ook van uit dat mocht hier en daar
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een steekje vallen, u het ons dan niet euvel zal
duiden.
Tot in De Rijp en op de Algemene Ledenvergadering.
Een hartelijke groet, Anita Walsmit Sachs

Erelid Anne-Marie Evans
Op voorstel van Anita heeft het bestuur unaniem
besloten Anne-Marie Evans het erelidmaatschap te verlenen.
Zij heeft dit lidmaatschap verkregen voor haar
inhoudelijke bijdrage op het gebied van het
botanisch tekenen voor de VBKN en vooral ook
haar inzet op het gebied van educatie.

Artis bibliotheek

Een bijzondere oorkonde (ontworpen door
Margriet Honingh en Dick Smit) voor dit
erelidmaatschap is haar opgestuurd naar
Engeland.

Verborgen schatten
De Artis bibliotheek van de Universiteit van
Amsterdam bezit een bijzondere collectie
natuurhistorische boeken en prenten.
U kunt er zelfs origineel werk van Maria Sybilla
Merian of Pierre-Joseph Redouté bewonderen.
De bibliotheek is drie middagen (wo-do-vr) in de
week open; aanmelding vooraf is verplicht.
Bezoekgegevens: Artis Bibliotheek, Plantage
Middenlaan 45, tel. 020-5256611.
http://www.bijzonderecollecties.uva.nl/debijzondere-collecties/gebouwen/artisbibliotheek/artis-bibliotheek.html
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Vernieuwde website Dick Smit

Oproep student St Joost

De website van Dick Smit is vernieuwd

Lotte Dirks, student aan de kunstacademie Sint

(www.dick-smit.nl): gaat dat zien!

Joost in Breda, is ten behoeve van haar
eindexamenproject op zoek naar illustraties van

Benefietworkshops Anita Walsmit

planten in verschillende stijlen. Het doel is om

Sachs

deze illustraties samen te brengen tot één grote

Anita Walsmit Sachs geeft dit jaar twee
benefietworkshops in de Hortus Botanicus te
Leiden. De opbrengst van de eerste, op
zaterdag 24 mei, is bestemd voor de renovatie
van de tropische kassen in de hortus. De

tuin en op deze manier te werken aan een
collectief kunstwerk. U kunt meedoen door een
favoriete plant uit uw tuin te tekenen of
schilderen.
Informatie: www.plantsmakeagarden.com

opbrengst van de tweede, op zondag 25 mei,
komt ten goede van het project Upendo

Tekenen in de Hortus Leiden

Children's Home in Kenia:

Een aantal leden van de Vereniging tekent al

www.upendohome.org

geruime tijd iedere derde vrijdag van de maand

Kosten ! 85, (inclusief entree, rondleiding,

in de Hortus Botanicus in Leiden.

koffie/thee, lunch en materiaal).

Om half elf 's ochtends verzamelen we in het

Beide workshops duren van 10.00-15.30 uur.

Clusius Café van de hortus, na de koffie (en na

Locatie: Hortus Botanicus, Rapenburg 73,

de lunch) zoeken we allemaal een plekje om te

2311 GJ Leiden

gaan tekenen. Tijdens de lunch en aan het

Maximaal aantal deelnemers: 17

einde van de dag bewonderen we elkaars werk,

Informatie en aanmelden uitsluitend via

en geven opbouwende kritiek. In de hortus kun

anitaws@xs4all.nl

je binnen en buiten werken, je bent dan ook niet
afhankelijk van het weer. Met elkaar werken

Botanische literatuur

stimuleert enorm en je gaat echt een dag per

Er zijn veel prachtige en leerzame boeken op

maand tekenen. Wil je meedoen, bel Ellen

het gebied van botanische kunst. Voor wie door

Riemens (06-19947103).

de bomen het bos niet meer ziet: Botanical

Painting van Mariella Baldwin, of Botany for

Ballotage

Artists, van Liz Leech.

Op 23 april 2013 vindt er weer een ballotage
plaats in het Herbarium in Leiden.
Kunstlievende leden, maar ook niet-leden,
kunnen zich aanmelden voor deze ballotage.
Bij deze eerste ballotage kunt u het Aspirant
Werkend Lidmaatschap verkrijgen.
Aspirant Werkende Leden kunnen zich
aanmelden voor deze ballotage om het
Werkend Lidmaatschap te verkrijgen.
Aanmelden en/ of informatie opvragen over de
gang van zaken en de eisen aan het aan te
leveren werk, kan bij het secretariaat:
secretaris@botanischkunstenaarsnederland.nl

!

$!

!
Agenda en cursusaanbod

april
2013
nr. 42

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

t/m 5 mei 2013: Leydse Weelde, Groene ontdekkingen in de Gouden Eeuw,
Museum Boerhaave, Lange Sint Agnietenstraat 10,
http://www.museumboerhaave.nl/
t/m 5 mei 2013: "Rozen van Redouté", Teylers Museum, Haarlem,
www.teylersmuseum.nl
6 april t/m 2 juni: tentoonstelling aquarellen van Janneke Brinkman in de Galerie
van Arboretum Kalmthout, www.arboretumkalmthout.be
12, 19 en 26 april: "Bloeiende kennis. Cultuurgeschiedenis van de botanie"
Cursus cultuurgeschiedenis van de botanie door dr Esther van Gelder e.a.
Locatie: Museum Boerhaave (12 april en Universiteit Leiden (19 en 26 april).
Informatie: http://media.leidenuniv.nl/legacy/hovo-2012-najaar-web-28.pdf
Inschrijven: www.onderwijs.leidenuniv.nl/hovo
14 april 2013 t/m 13 oktober: Ledententoonstelling "Streven naar perfectie,
botanische kunst van heden en verleden" in het "Museum In 't Houten Huis" aan
de Tuingracht in de Rijp (NH), www.houtenhuis.nl
20 april: Algemene Ledenvergadering in de hortus te Leiden, aanvang 10.30.
28 april: Tuindag Arboretum Belmonte te Wageningen, Generaal Foulkesweg 94,
10.00-16.00 uur.
Onze vereniging is uitgenodigd om kaarten te verkopen en eventueel
demonstraties botanisch tekenen te geven.
25 mei: meimarkt bij kwekerij "De Boschoeve", Boshoeve 3, 6874 NB Wolfheze
(bij Arnhem) www.boschhoeve.nl (10.00 -17.00 uur). Onze vereniging is
vertegenwoordigd.
24 en 25 mei: benefietworkshops in de Hortus Botanicus te Leiden,
Rapenburg 73, 2311 GJ Leiden. Informatie en aanmelden: anitaws@xs4all.nl
22 juni t/m 15 september: expositie van een aantal leden van de Vereniging van
Botanisch Kunstenaars Nederland op Paleis Het Loo, www.paleishetloo.nl
13 juli: Ledendag op Paleis Het Loo. Meer informatie volgt nog.
In de bijlage treft u een actueel cursusoverzicht van de VBKN aan. Informatie over
workshops kunt u op de website van de docenten vinden.
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CURSUSOVERZICHT VAN DE VERENIGING VAN BOTANISCH KUNSTENAARS NEDERLAND 2013

CURSUS
Anita Walsmit Sachs
Leiden

Zomercursus
Herfstcursus

Dick Smit
Utrecht

KOSTEN

INFORMATIE

23-07-2013 t/m 27-07-2013 (5 dgn. van 5! uur)
23-10-2013 t/m 26-10-2013 (4 dgn. van 5! uur)
Aantal deelnemers ongeveer: 14

" 285
" 235

anitaws@xs4all.nl
www.anitawalsmitsachs.nl

Kennismaken met Botanisch Tekenen

Tekenen/aquarel

22 mei
(1 dag, 8 uur)
4 september (1 dag, 8 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 10

" 75
" 75

dicksmit37@gmail.com
www.dick-smit.nl

Jacomien van Andel
Sassenheim

Basiscursus zomer
Basiscursus zomer
Basiscursus herfst

Tekenen/aquarel
Tekenen/potlood
Tekenen/potlood

12, 13, 14 en 15 juni 2013 (4 dagen, 5! uur)
5 t/m 8 augustus 2013
(4 dagen, 5! uur)
4, 5, 11 en 12 oktober 2013 (4 dagen, 5! uur)
Maximaal aantal deelnemers: 7

" 210
" 210
" 210

jacvanandel@planet.nl
www.jacomienvanandel.nl

Margriet Honingh
Bovenkarspel

Botanisch tekenen en schilderen

Tekenen/aquarel

27 april, 11 en 25 mei 2013
(3 dagen)
Maximaal aantal deelnemers: 10

" 160

info@margriethoningh.nl
www.margriethoningh.nl

Marianne Verschoor
Mook

Introductiecursus Botanisch Tekenen
Introductiecursus Botanisch Tekenen

Tekenen/aquarel
Tekeken/aquarel

" 50
" 65

info@marianneverschoor-remerie.nl
www.marianneverschoor-remerie.nl

Zomercursus Botanisch Tekenen en Schilderen

Tekenen/aquarel

Botanische (dinsdag)avonden voorjaar
Botanische (dinsdag)avonden najaar
Botanische cursus Hortus Arcadië, Nijmegen

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

2 en 3 juli (13.30-16.30)
24/9, 1/10 en 15/10 (19.30-21.45)
(materiaal inbegrepen)
26, 27 en 28 augustus (10.00-16.00 uur)
(incl. lunch, excl. materiaal)
23/4, 21/5, 18/6 (19.30-21.45)
24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 9/11 en 3/12 (19.30-21.45)
7/6, 26/7 en 28/9 (10.00-16.30)
(incl. koffie, gebak, lunch, materiaal)

" 88
" 65
(p.dag)

www.hortus-arcadie.nl

Vervolgcursus

3x tekenen +
3x kleurpotlood

21 en 28 maart en
4, 11, 18 en 25 april (6 dagen van 5 uur)
Maximaal aantal deelnemers: 14

" 240

post.jenny@planet.nl

Algemeen
Consumpties
Materiaal
Workshops

!

DATUM EN TIJD

Tekenen/aquarel
Tekenen/aquarel

Wil Wessel en
Jenny Post
Rhenen

(2013 n° 3 )
(2013 n° 4 )

OMSCHRIJVING

Leden krijgen " 10,00 korting per cursus. Voor workshops geldt een korting van " 5,00.
Het consumptiebeleid kan per cursus verschillen, dus er is geen algemene richtlijn.
In principe is al het materiaal exclusief (eventuele bedragen komen dus ten laste van de cursist)
Informatie over workshops kunt u vinden op de website van de docenten
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