
                    

LEDENBRIEF  FEBRUARI 2021

BESTUURSMEDEDELINGEN

BESTUURSVERGADERING

Het bestuur heeft op 8 januari per zoom vergaderd. 
Het belangrijkste besproken onderwerp was het 
beleidsplan. In de voortgang daarvan was in 2020 
een beetje de klad gekomen. Na alle input die we 
van de leden hebben gehad, willen we het nu het 
snel afmaken, op de komende ledenvergadering 
ter goedkeuring voorleggen en publiceren. 

Daarnaast hebben we tijd besteed aan lopende 
zaken, zoals de maatregelen rond het Covid19 virus 
en de financiële stand van zaken. Wat het eerste 
betreft: vanaf 15 december liggen de cursussen 
stil. Toen duidelijk werd dat de maatregelen 
zouden voortduren tot tenminste 9 februari heeft 
op 15 januari een overleg plaatsgevonden met de 
docenten. Onderwerp van het overleg was hoe te 
handelen nu een deel van de cursus niet gegeven 
kan worden: inhalen aan het eind, comprimeren, 
cursus verkorten? Afgesproken is dat de docenten 
zelf in overleg hierover met de cursisten treden.

Wat de financiën betreft: in de vorige ledenbrief 
konden we melden dat ARS tenminste € 13.500 
extra subsidie zou krijgen van de gemeente om 
de gevolgen van de Corona te kunnen bestrijden. 
Inmiddels is duidelijk dat dit € 23.000 is geworden. 
We krijgen de extra € 10.000 omdat we de veiling 
in 2020 niet konden houden. Dat is dus bijzonder 
verheugend en ziet het er naar uit dat we 2020 met 
zwarte cijfers kunnen afsluiten. 

Hoe 2021 er wat dat betreft uit gaat zien is nog 
ongewis. De veiling is inmiddels –zoals elders in 
deze ledenbrief te lezen – andermaal uitgesteld 
en ook hebben de eerste restituties aan cursisten 
plaatsgevonden. We houden maandelijks vinger 
aan de pols met een financiële rapportage aan het 
bestuur. 

2021, HET JAAR VAN DE WAARHEID? 

We durven nog niet te gaan voor de grote klap 
met de hamer in maart. De staat van ons dagelijks 
leven waarin we verkeren in Nederland kent nog 
veel haken, ogen en vraagtekens. Vaccinaties, 
mondkapjes en nog geen zicht op snel herstel van 
onze vrijheid.

Daarom hebben we besloten dat we het feest van 
de veiling, de veiling van ARS gaan verplaatsen 
en vieren in oktober van dit jaar met de redelijke 
zekerheid ... dat we dan ruimte hebben voor de 
beeldende kunst. En er een glas op kunnen heffen!
Ondertussen gaan we er voor natuurlijk bij ARS. 
Allereerst met een aantal niet te missen tentoon-
stellingen, desnoods met tijdslot maar toch.

DE VEILING OP 26 MAART 2021 GAAT NIET DOOR  



Veel plannen voor Internationale Vrouwendag 
met als thema ‘Vrouwen en Kunst’ kunnen niet 
doorgaan. Wel is er nog een online programma op 
zondag 7 maart. 
Als je via Zoom mee wil kijken, dan kun je je op-
geven bij info@vrouwennetwerkleiden.nl. Je ont-
vangt dan een gratis link voor deelname. 

VAN DE PR-COMMISSIE

Wij willen vanaf 2021 een FOTOARCHIEF gaan 
bijhouden. Voor publicaties naar buiten is het 
fijn als we beschikken over actueel materiaal 
waarvan de publicatie is toegestaan. Het gaat om 
foto’s tijdens activiteiten, cursussen en wellicht 
van het gebouw in gebruik. De mensen die erop 
staan moeten het goed vinden dat we deze foto’s 
publiceren. Wellicht hebben docenten ook foto’s 
waarop technieken, die tijdens cursussen gebruikt 
worden, uitgebeeld worden. 

Graag, in een grote resolutie, beschikbare foto’s 
sturen aan Malinda Clouder. Vermeld de fotograaf 
graag. Malinda zal de afbeeldingen opslaan in een 
fotoarchief.  

GRAAG ROEPEN WE DE LEDEN OP om, als 
een nieuwe tentoonstelling aanstaande is en 
de uitnodigingen gedrukt zijn, eens even na 
te denken of er wellicht ergens nog een extra 
uitnodiging uitgedeeld kan worden aan deze of 
gene, en in een wachtkamer, of een winkel net 
iets verder dan het centrum, gelegd kan worden.
We willen graag meer aandacht voor ARS en haar 
exposities genereren. 
Janine houdt een lijst bij waar we liggen. Laat het 
graag weten als u een plek heeft gevonden waar 
we e.e.a. mogen neerleggen. Janine kan dan de 
oplagen bij de drukker meer precies bepalen. 
Goed voor de bomen en de portemonnee!

We staan ook zeer open voor ADVERTENTIES 
om ons drukwerk, zoals de Cursusgids en het 
Bulletin, betaalbaar te maken. Zo is ieder lid dus 
ook een gewilde supporter van ARS.

HET PROGRAMMA

14.00   Welkom door Stichting Vrouwennetwerk Leiden e.o, 
 Marleen Damen, Wethouder Gemeente Leiden

14.15   Verhaal over ontdekkingsreizigster ‘Maria Sybilla Merian’ 
 door Mieneke te Hettepe van het Boerhaave Museum
  
14.30  Muzikaal intermezzo

14.35  Presentatie ‘onbekende heldinnen’ door beeldend kunstenares Theolieke Smit

14.50   Muzikaal intermezzo

14.55   Afsluiting

VROUWENDAG 7 MAART MET THEMA VROUW EN KUNST



WE MAKEN IN DE LEDENBRIEF OOK RUIMTE VOOR VRAAG EN AANBOD VAN LEDEN

AANBOD

Marja Selier biedt aan :                    
SPIELATTEN, gratis af te halen, 06 126 935 69

BORDSPEL OVER LEIDSE CULTUUR 

Gratis te downloaden op 
www.cultuurcoachleiden.nl
ARS staat er op vermeld.

VRAAG
FOTOGRAAF GEZOCHT!

Om de noodlijdende kas van ARS te spekken, maar 
vooral om een gezamenlijk mooi kunstproject te 
realiseren, willen wij (Andries Boertien, Celine van 
Hoek en Janine Melai) een set ansichtkaarten met 
kunstwerken van ARS-leden maken. Ieder ARS-
lid kan meedoen. Achterop de kaart vermelden 
we de naam van de kunstenaar, gegevens van 
het kunstwerk, formaat, techniek en website 
kunstenaar. De kaarten worden typografisch goed 
en eenvormig door ons verzorgd en krijgen een 
luxe verpakking. Een deel van de gedrukte oplage 
van zijn/haar kaart gaat naar de kunstenaar en 
een deel wordt afgestaan voor de gezamenlijke set 
kaarten.

Om de kwaliteit te waarborgen zijn we op 
zoek naar een fotograaf die indien nodig de 
kunstwerken kan fotograferen. Welke fotograaf 
biedt zich hiervoor aan? Graag reactie naar Janine 
Melai (janinemelai@gmail.com).

De uitnodiging om mee te doen (met de ca. kosten 
en aanleverspecificaties) volgt in de volgende 
nieuwsbrief. Wordt vervolgd ...

VACATURE

Hier gaat het om een bestuursfunctie met als 
portefeuille het gebouw.

VERWARMING OP ARS 

De monteur is langsge-
weest voor de verwarming. 
Heel erg fijn! Malinda kan 
nu zelf de verwarming aan 
en uit zetten; dit gaat zeker 
geld besparen.

Het is nog niet ideaal; voor 
een beter systeem met verschillende ruimtes en 
temperaturen krijgen we nog een offerte.

Het is wel zo dat, als mensen iets willen doen bij 
ARS buiten de cursussen om, ze dat even melden, 
dan zorgt Malinda dat de verwarming aanstaat. 



ARS VIDEO 2021  
13-28 FEBRUARI

Tijdens ARS VIDEO 2021 kunt u kennis maken 
met de volgende werken: 

Elsbeth Bauer: Und meine Seele spannte weit ihre 
Flügel aus.  Uit de serie: Die 4 Elemente

Judith Bloedjes: Accurate circular movements

Barthel Brussee / Herbert Mattie: Vis

Iemke van Dijk: Adhesie

Noémie Kohl / Myra-Ida vd Veen /  
Juliette Geissler: Lonely explorer

Inge Reisberman  / Michiel Keller: Closing time

ARS
VIDEO

2021

LEDEN EXPOSEREN OP ARS                     

CHRISTIAAN VAN TOL

Hierbij de uitnodiging voor mijn expositie in 
galerie 44. Helaas, dankzij ‘de maatregelen’ zijn 
we nog tot minstens 9 februari gesloten. Wat 
niet wegneemt dat ik jullie graag uitnodig om op 
afspraak langs te komen (met max. 2 personen). 
Eigenlijk wel zo leuk, zo’n privébezoekje, kan 
trouwens ook op andere dagen dan de officiële 
galerietijden. 

Bel of mail/WhatsApp me voor zo’n afspraak: 
06 49906675 of christiaanvantol33@gmail.com

LEDEN EXPOSEREN ELDERS

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
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