
                    

LEDENBRIEF AUGUSTUS 2021

VOL ENERGIE EN HOOPVOL GESTEMD

We starten het seizoen met leuke evenementen.
We draaien warm met een workshop snel portret boetseren van Mirèse op 21 augustus.
In het weekend van 28 en 29 augustus hebben we veel activiteiten:

OPEN DAGEN 

De Open Dagen 
voor nieuwe en ge-

trouwe cursisten 
vinden plaats op 28 

en 29 augustus. No-
dig mensen uit van 

wie je denkt dat ze best 
een cursus willen vol-

gen. 

KIJKDAGEN VEILING

De kijkdagen voor de 
veiling vinden plaats van 

zaterdag 28 augustus tot 
en met woensdag 1 septem-

ber, van 10 tot 17.00 uur En, 
op donderdag 2 september 

van 10.00 tot 21.00 uur. Ver-
tel het door aan iedereen! Voor 
deze kijkdagen hebben we 

surveillanten nodig. Dat moge 
helder zijn. Bied je aan en help 

mee om dat schema op te vul-
len. Als je jouw werk inlevert 

word je gevraagd een tijdsblok 
in te vullen met je naam. Zet in je 

agenda: Inleverdata 22 augustus 
10.00-12.00 uur en maandag 23 

augustus van 17.00 tot 20.00 uur. 

LEDENTENTOONSTELLING 

Alle leden hebben een uitnodiging gekregen voor 
de ledententoonstelling, inclusief informatie 
over jury en prijzen. De jury voor de ARS-prijs 
op de leden tentoonstelling bestaat dit keer uit 
Tanja Smit, beeldend kunstenaar en docent aan 
de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst, 
 Sandrine van Noort, curator van de LUMC galerie 
en Cécile Verburg, kunsthistorica en docent aan 
de Vrije Academie/ Kunst en Cultuur.  Daarnaast 
zullen bezoekers weer de mogelijkheid krijgen 
om mee te doen aan de publieksjury.  

UITNODIGING VOOR ALLE ARS-VRIJWILLIGERS

Kom allemaal op 28 augustus om 16.00 uur naar 
ARS. De inzet van vrijwilligers is heel belangrijk 
voor ARS. Daarom willen we het nieuwe seizoen 
graag op 28 augustus beginnen met een vrijwilli-
gersfeest vanaf 16 uur. Leuk om elkaar te zien en 
bij te praten! De Vico’s zorgen voor een muzikale 
omlijsting, de bar is open en we nodigen andere, 
nieuwe culinaire vrijwilligers graag uit hartige 
en of zoete taarten te maken in handzame punten 
en wellicht salades die in een bakje kunnen, even 
bedenken nog ... We hopen dat je erbij kan zijn en 
fijn als je kan laten weten of je komt aan janine-
melai@gmail.com. Zij hoort ook graag wie welke 
happen wil maken om de variëteit in de gaten te 
houden. Namens het bestuur heel graag tot ziens 
op 28 augustus! 

                    

CURSUSSEN
21 / 22

mailto:janinemelai@gmail.com
mailto:janinemelai@gmail.com


VEILING

Na dit feest-weekend maken we ons op voor de 
veiling die moet weer een groot succes worden. 
 Janine kijkt met diverse kenners naar de online en 
lifestream mogelijkheden.
Kunnen kijkers al online bieden tijdens de kijkdagen? 
We zoeken het uit. Volg op de website wat er on-
line kan.
De veiling vindt plaats op 3 september, inloop om 
16.30 uur en de eerste klap valt omstreeks 17.00 
uur onder de bezielende leiding van Susannah 
Herman, ja ze doet het weer!
De veilingstukken worden afgerekend in het 
beeldhouwlokaal en 4 september kan het werk 
worden opgehaald van 10.00 tot 13.00 uur.

EVEN HELPEN?

Na deze, hoop ik, zinderende bijeenkomst vragen 
we nog weer eens een aantal vrijwilligers om 
ons te helpen om de veilingstukken naar het 
beeldhouwlokaal te tillen en de expositiestukken 
voor de ledententoonstelling naar de zalen te 
dragen.

LEDENTENTOONSTELLING 

De ledenexpositie wordt ingericht en dan openen 
we op 5 september om 16 uur de ledententoonstel-
ling (die uiteraard al om 13.oo uur opengaat).
Komt allen om 15.30 want na de opening is het 
wéér feest, nu voor alle leden. De bar is open voor 
iedereen. 

GLUREN BIJ DE BUREN

5 september is ook de dag van ‘Gluren bij de Buren’ 
(https://glurenbijdeburen.nl/home). Onze prach-
tige binnenplaats/tuin is deze middag de uitge-
lezen locatie voor de experimentele muziek van 
Knotenpunkt: de ARTVARKsessies, om 13.30, 15.00 
en 16.30 uur (direct na de openings-speech van de 
Leden tentoonstelling). Wees welkom!
https://knotenpunkt.nl

BRIEFKAARTENBOX 

De briefkaartenbox is in de maak. Graag wil ik de 
deelnemers mee geven dat de foto’s al bij ons hadden 
moeten zijn. Ben je te laat, haast je met gezwinde 
spoed want we willen alles op 28 augustus te koop 
hebben liggen. En ... houd in je achterhoofd dat 
het kan gebeuren dat de vormgever en drukker 
omwille van de maat van de kaart soms een werk 
een beetje moeten bijsnijden. We doen dit met veel 
respect voor het werk!!!

NIEUW LID

We hebben een nieuw lid bij ARS. Dit is Sjef 
Oltheten. We heten hem hartelijk welkom. Wie 
vast een kijkje wil nemen wie Sjef is gaat naar zijn 
website: www.jmoltheten.nl

KiS/ARS 

Het KiS/ARS project is afgelopen. Het was een groot 
succes. In korte tijd hebben ca 2000 Leidenaren 
met veel enthousiasme het werk van 56 Leidse 
kunstenaars beoordeeld. De toegankelijkheid van 
het V&D-gebouw is groot, de drempel laag, en het 
was een feest om de ontmoeting tussen kijkers 
en makers te observeren als je als surveillant een 
dag meeliep. We hebben nogal wat kunstenaars 
ontmoet die nog geen lid zijn van ARS en we hebben 
goed werk gezien. Daarom willen we in oktober 
een avond beleggen en alle deelnemers uitnodigen 
op ARS om te brainstormen over nieuwe rondes en 
nieuwe kansen. Wellicht kunnen we nieuwe leden 
maken. De kruisbestuiving was smaakmakend. 
Volgend jaar weer een keer? Wie weet?!

EN ÉÉN DING

Blijf de Corona regels volgen en respecteer 
elkaars ruimte. Was je handen gebruik 
eventueel een mondkap en houd 1,5 meter 
afstand.

http://www.jmoltheten.nl


VACATURES

BESTUUR

We zijn nog steeds op zoek naar twee bestuurs-
leden, van wie er één in ieder geval lid moet zijn 
van ARS, en wel degene die activiteiten voor en 
met leden gaat realiseren. Met de portefeuille 
‘ ledenactiviteiten’ ontwikkel je – het woord zegt 
het eigenlijk al – activiteiten voor de leden. Daarbij 
kan je denken aan de organisatie van workshops, 
een discours, een werkplaats of andere activiteit. 
Het kan ook zijn de organisatie van een wekelijks 
café of een (eenmalig) feest. Eveneens de organi-
satie van de tweejaarlijks ARS-prijs valt in dit ta-
kenpakket. Daarnaast ben je ook bestuurslid. Je 
betrekt het bestuur bij je plannen en neemt deel 
aan de diverse beleidsdiscussies. 
Zoals gezegd: bij uitstek een veelzijdige en interes-
sante functie voor een ARS-lid. 

De andere functie is die van secretaris. Als secreta-
ris bereid je met de voorzitter de bestuursvergade-
ringen voor. Ook onderhoud je – vaak samen met 
de voorzitter en de penningmeester – bijzondere 
contacten, zoals die met de subsidiegevers.  Je ziet 
als secretaris dus in de frontlinie! Daarnaast ben 
je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud 
van het archief.  Daar heb je echt geen dagtaak aan, 
want alles geschiedt digitaal. 

Kortom: twee interessante mogelijkheden om 
kennis en ervaring op te doen als bestuurder in 
een interessante en dynamische setting. 

Inmiddels is het merendeel van het bestuur geen 
lid van ARS: van de zes bestuursleden zijn er 
twee lid van ARS. Wij vinden dit eigenlijk een 
onwenselijke situatie.

VRIJWILLIGERS EN MODELLEN 
In september beginnen de activiteiten weer bij 
ARS. Daarom zoeken wij een aantal vrijwilligers. 
Wie zou het leuk vinden om achter de bar te staan? 
Op cursusdagen of -avonden en bij openingen van 
nieuwe tentoonstellingen? 

Ook zoeken wij weer nieuwe modellen voor 
portret en naakt. Lijkt het je leuk of ken je iemand 
die zou willen?

Voor meer informatie stuur een mailtje naar   
malindaclouder@arsaemula.nl

KIEM HWA TJAN 

Op 6 juli is Kiem Hwa Tjan op 67-jarige leeftijd 
overleden. Zij is op 9 oktober 2020 in de algemene 
ledenvergadering benoemd als bestuurslid van 
ARS en beoogd penningmeester en had er veel zin 
in om met ons aan de slag te gaan. Maar al snel 
daarna merkte ze en hoorde ze dat ze zeer ernstig 
ziek was. 

Genezing bleek niet mogelijk en al in het voorjaar 
moest zij het bestuurslidmaatschap opzeggen 
in de wetenschap dat ze niet meer lang te leven 
had. Heel erg triest!! Namens ARS hebben we de 
familie gecondoleerd en veel sterkte gewenst.

mailto:malindaclouder@arsaemula.nl


WEBSITES TER INSPIRATIE                 

www.bbk.nl                        
www.bakonline.org             
www.museumtv.nl

KOPIJ

janinemelai@gmail.com

ACTUEEL NIEUWS 

www.arsaemula.nl

LEDENACTIVITEITEN 

info@arsaemula.nl
webmaster@arsaemula.nl

KOPIJ VOOR WEBSITE, FACEBOOK, 
TWITTER, INSTAGRAM NAAR  

pr@arsaemula.nl

>>>>>  26-08-’21 SLUITINGSDATUM KOPIJ VOOR DE LEDENBRIEF VAN SEPTEMBER  <<<<< 

DE POËTISCHE WATERWERELD VAN HET SINGELPARK

Wandelend langs het Singelpark zie je niet alleen 
de realiteit van interessante huizen en prachtige 
parken vol oude bomen en een grote variëteit aan 
bloemen, maar ook de weerspiegeling van alles 
wat je ziet. Het is pure poëzie. In reflectie lijkt alles 
groener, de kleuren zijn intenser, vormen worden 
organisch. Het lijkt een hele nieuwe en mysterieu-
ze wereld die als een geschenk wordt toegevoegd 
aan de al te bekende wereld die je kent. Plotseling 
zie je hoe landschappelijk de stad is. Mijn plan is 
om het hele Singelpark in reflectie te fotografe-
ren, zowel de binnen-, als de buitenring en daar 
volgend jaar een fotoboek van te maken. Onlangs 
besteedde het Leidsch Dagblad aandacht aan dit 
project. 

Marlies van Boekel (www.marliesvanboekel.nl)

TIP
Voor wie graag 2/3 oktober Leiden verlaat is de tip dat er een kunstroute in het centrum van Den Haag 
is die dagen.


