
                    

LEDENBRIEF DECEMBER 2021

VAN HET BESTUUR
COVID REGELS AANGEPAST

De avond lockdown die het Kabinet afgelopen 
vrijdag heeft afgekondigd voor een periode van 
drie weken ingaande a.s. zondag 28 november 
heeft voor ARS tot gevolg dat de avondcursussen 
tot maandag 20 december, één week voor de 
kerstvakantie, geen doorgang kunnen vinden. 
Anders ligt het voor de cursussen die overdag 
worden gegeven en tentoonstellingen. Die kun-
nen ondanks de aangescherpte covid-maatregelen 
gewoon doorgaan. Daarvoor gelden dan wel de 
regels die nu al van kracht zijn, dus geen toegang 

zonder geldige QR-code, onderling voldoende 
afstand houden en aangevuld met vanaf maandag 
weer de verplichting tot het dragen van een 
mondkapje bij verplaatsingen binnen het lokaal of 
het gebouw. 
Slecht nieuws voor de avondcursisten, voor de 
anderen gelukkig iets minder. Laten we hopen dat 
het hierbij blijft. Kijk op de website voor de laatste 
regels in en om het gebouw van ARS Aemula.
Paul Minnebo

Beste leden van Ars Aemula Naturea.

Als vers aangestelde “coördinator ledenactivi-
teiten” hierbij de vraag om mij op de hoogte te 
houden als er plannen zijn voor creatieve acti-
viteiten waarbij ik op een of andere manier kan 
helpen ze te realiseren. 

hansjschuitmaker@gmail.com 
tel. 06-20637320

ACADEMIE-GALERIJ

Jan Scholtens vertelt over de activiteiten van de 
werkgroep huisvesting tijdens de ALV. Er is al een 
sterkte-zwakteanalyse gemaakt. Ook de bezetting 
en gebruik van het pand wordt in beeld gebracht. 
Binnenkort komen hier scenario’s uit, die aan de 
leden worden voorgelegd.
In samenwerking met de historische werkgroep, 
het Prentenkabinet en de Lakenhal worden plan-
nen uitgewerkt voor een galerij in het grote trap-
penhuis. Een voorstel hiervoor is voor de vergade-
ring rondgestuurd.
De leden werden uitgenodigd binnen twee we-
ken op het voorstel te reageren, zodat de reacties 
kunnen worden meegenomen bij de uitwerking. 
Jan Scholtens, kreeg 2 reacties, positief, met de op-
merking dat het niet oubollig moet worden. Het 
bestuur is akkoord gegaan met verdere uitwer-
king van deze plannen.



‘ONS ATELIER’

Van 21 mei t/m 5 juni 2022 zijn wij voornemens, 
bij voldoende belangstelling, weer eens een 
thematentoonstelling te organiseren. Zoals 
de titel bovenaan deze brief al aangeeft zal het 
gaan om onze ateliers. De plek waar het allemaal 
gebeurt. Waar we met onze materialen worstelen, 
onze ideeën ontwikkelen, onze teleurstellingen 
verbijten, onze koffie drinken.

HET PLAN

Afhankelijk van het aantal leden dat zich hiervoor 
opgeeft willen wij steeds twee of drie    personen 
bij elkaar brengen die bij elkaar op atelierbezoek 
gaan. Daar maakt ieder een foto van dat atelier 
welke later op de tentoonstelling kan worden 
geëxposeerd. Ook zoekt de bezoekende collega 
een werk uit dat bij die foto’s kan worden getoond.

DE UITVOERING

Via het lot brengen wij steeds twee of drie van 
de zich aangemelde personen bij elkaar. Die 
nemen contact met elkaar op en gaan bij elkaar op 
atelierbezoek. Wat die daar gaan doen (bespreken, 
samenwerken, eten, drinken) moeten ze zelf 

weten. Wat voor de tentoonstelling belangrijk is, 
is dat ze een foto maken van het atelier. Ook zoekt 
de bezoekende partij een werk uit wat geëxposeerd 
kan worden.

BELANGRIJK

• Opgeven via kunstproject@gmail.com 
     vóór 31 januari 2022
• Inleveren van foto’s en werk 
     donderdag 19 mei 2022
• Na afloop weer ophalen 5 of 6 juni 2022
• Opening 22 mei 2022

Het printen van de foto’s: de meeste kunstenaars 
zullen dat zelf kunnen. Kunt u dit niet en hebt 
u niemand die dat voor u kan doen, laat dat dan 
weten via bijgaand e-mailadres.
NB: Zorg dat de foto’s exposeerbaar zijn (in een 
lijst oid).

Namens de tentoonstellingscommissie, 
Christiaan van Tol

BARMEDEWERKERS GEZOCHT

ARS heeft dringende behoefte aan een lijstje met 
namen van vrijwilligers die zo nu en dan achter 
de bar willen staan. Niet alleen bij openingen 
maar ook als er cursus is.
Geef je graag op als je weleens tijd heb om 
dit te doen en als je eventueel vrienden en of 
vriendinnen hebt die dit wel eens willen doen. Je 
wordt met liefde ingewerkt.

ARS ‘de Academie’ heeft altijd interesse om te 
spreken met leden die les willen geven bij ARS. 
Er is behoefte aan docenten! Neem contact op 
met Paul Minnebo (paul.minnebo@ziggo.nl)
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NIEUWE WEBSITE
DE KUNSTENAARSPAGINA’S

PILOT VERWONDER OM DE HOEK 
MET BASIS SCHOOLLEERLINGEN

Tineke Jacobs en Janine Melai gaven een pi-
lot kunst en ambacht voor basisscholieren. Vijf 
woensdagmiddagen hebben 15 kinderen een plan 
ontwikkeld en geprobeerd dit te verbeelden. 

Zij brachten materialen mee. Tineke en  Janine 
vulden dit aan met zaken als gips, verf en professi-
onele ondersteuning.

EEN APPARAAT DAT JE HUISWERK 

VOOR JE LEERT EN MAAKT (8 JAAR)

EEN WEKKER DIE OOK DE DEKENS 

VAN JE AF TREKT! (12 JAAR)

Als de nieuwe website gaat lopen is het fijn als 
ieder lid van ARS zijn of haar gegevens nakijkt en 
tekst en foto’s actualiseert. Hierbij treffen jullie 
het format waarbinnen Max, onze webbouwer, 
de kunstenaars wil plaatsen. Het is prettig als hij 
jullie updates voor het eind van het jaar binnen 
heeft. Dit kunnen jullie aanleveren via 
pr@arsaemula.nl



LEDEN EXPOSEREN BIJ ARS

8 KUNSTENAARS

   EXPOSEREN MET ELKAAR NA

          9 JAAR ATELIERGESPREKKEN

                                              BIJ ELKAAR

Tentoonstelling zaterdag 4 december t/m zondag 
19 december. Op zondag 12 december, 16.00 uur, 
opent kunsthistoricus Michael van Hoogenhuyze 
deze tentoonstelling met de presentatie van zijn 
boekje ‘Kunstwerken op zoek naar woorden’. 
Intensieve ateliergesprekken met elkaar voeren 
over elkaars en eigen werk is voor kunstenaars 
niet zo vanzelfsprekend. Van Hoogenhuyze 
ontwikkelde een methode met kunstenaars van 
ARS. Zijn boekje is bij ARS te koop voor €5,-

Aan de ateliergesprekken 
namen deel: Christiaan van 
Tol, Eliza Kopec, Joke Elzinga, 
Loukie Hoos, Marlies van 
Boekel, Marijk Gerritsma, 
Renée Geurts, Rob 
Steenhorst. Zij exposeren 
nu met elkaar.

DE NIEUWE LEDEN EXPOSITIE 

ZEVEN NIEUWE LEDEN

ARS verwelkomt zeven nieuwe leden, die hun 
werk op de eerste tentoonstelling van 2022 zullen 
tonen: Celine van Hoek, Facing Dorith, Stan van 
Belkum, Sjef Oltheten, Franceline Pompe, Renée 
de Vries en Robbert van Strien.  De expositie wordt 
geopend door Conny Broeyer, voorzitter van ARS, 
op 2 januari 2022 om 16.00 uur. Tevens hopen we 
het glas op het nieuwe jaar te kunnen heffen. 

K U N S T W E R K E N 

O P  Z O E K  N A A R  W O O R D E N

ARS À LA CARTE

Lieve leden, prijs nog eens een doosje kaarten 
aan bij iemand of verras er iemand mee voor 
Sinterklaas of Kersmis. Mocht je ideeen hebben 
om de doosjes verkocht te krijgen laat het 
dan weten (pr@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

>>>>>  17-12-’21 SLUITINGSDATUM KOPIJ VOOR DE LEDENBRIEF VAN JANUARI  <<<<< 

VERNISSAGE HENK HANNEMANN’S FABELS &FICTIE
MET EEN OPTREDEN VAN ANNE SOLDAAT

Henk Hannemann kan tevreden terugkijken op 
een geslaagde expositie. De tentoonstelling kreeg 
veel belangstelling, een hoog bezoekersaantal en 
zeer goede verkopen. 

Afgelopen zondag een waardige afsluiting met 
een solo-optreden van Anne Soldaat. Met dank 
aan bezoekers, kopers en de mensen van ARS.

ARS-MODEL EXPOSEERT ELDERS
FLORENCE MARCEAU-LAFLEUR

You are welcome to ‘Studies in Motionlessness’, my 
first solo exhibition, which will take place at De 
Vishal in Haarlem. On December 3 at 17:00, for the 
opening, I will perform with musician   Mariska 
Baars  (a.k.a. soccer Committee). It would be nice to 
see you then!
florencemarceaulafleur@gmail.com


