LEDENBRIEF

SEPTEMBER 2021

HELP, HELP, HELP
WE HEBBEN DEZE WEEK NOG HULP NODIG:

TIJDENS DE VEILING:

• 1 surveillant op donderdag 2 september
van 13.30- tot 17.00 uur
• 2 man/vrouw inrichten zaal,
op 3 september van 10.00 tot 12.00 uur
• Aansluiten microfoon; wie weet hoe dat werkt?
• Waar is de hamer?
• 2 accurate helpers bij de betalingen 3 september
19.00 na de veiling, 1 pinautomaat bediener en 1
administratie, notulist, c.q. helper bij inpakken.
• Hebben we inpakmateriaal nog ergens:
Bolletjes plastic, tape?

• 2 aangevers: Zij lopen met de werken naar de
veilingmeester, brengen nieuw werk en voeren
geveild werk af.
• Voor het afvoeren van veilingwerk en het aanvoeren van ledenexpositie werk om 19.00 uur
hebben zich al een aantal mensen gemeld. Fijn!
• Zaterdag 4 september 10.00-13.00 uur voor het
afhandelen en helpen van de veilingklanten
die na de veiling niet konden meenemen en het
ophalen van niet verkocht veilingwerk zoek ik
Iemand die met het pinapparaat kan werken
samen met mij …..? janinemelai@gmail.com

KIJKDAGEN EN VEILING BIJ ARS
Deze week tot en met 2 september kunt u
van 10 tot 17 uur kijken kiezen en bieden en
donderdag zelfs tot 21 uur; op 3 september
veilen we. De ARS Aemula Naturae Veiling
is op 3 September om 17.00 uur. U kunt ook
online bieden via onze website. Wie doorklikt via button kunstveiling, of QR-code of de
link op de site, krijgt daar toegang.
Nota Bene: Veilingstuk 18 en 37 zijn ander
werk dan in de catalogus staat, met eenzelfde startprijs. Veilingnummer 53 is uit de veiling teruggetrokken. Zegt het voort!

LEDENTENTOONSTELLING
5 T/M 26 SEPTEMBER
OPENING & UITREIKING ARS-PRIJS
ZONDAG 5 SEPT. 16.00 UUR

Traditiegetrouw organiseert ARS in de maand september de ledententoonstelling! Dit jaar worden
er tijdens de expositie 2 prijzen uitgedeeld, de ARS
prijs 2021 en de Publieksprijs.
5 september, 16.00 uur: Conny Broeyer, voorzitter
van ARS, opent de tentoonstelling en reikt de ARS
prijs 2021 uit. Een onafhankelijke jury beoordeelt
alle werkstukken en bepaalt aan wie deze prijs toegekend wordt.
19 september vanaf 15.00 uur: ARS-lid Piet Franzen
presenteert zijn 4-delige bundel-serie “Teksten”.
Met muziek van Willem Vermaase.
25 en 26 september, tijdens de Leidse kunstroute is
ARS open van 12.00 – 18.00 uur.
26 september: bekendmaking van de winnaar van
de Publieksprijs. Het winnend werkstuk wordt gekozen door de bezoekers van de tentoonstelling.

MEEDENKEN OVER
THEMA ‘PLANTEN’ IN 2022

TENTOONSTELLINGEN
BEZOEKEN

Heb je belangstelling om mee te denken of mee te
doen met activiteiten (tentoonstelling en eventueel meer) bij ARS in 2022 met als thema ‘Planten’,
dan ben je welkom op DONDERDAG 16 SEPTEMBER VAN 15.30 TOT 17.00 UUR BIJ ARS .

Het lijkt mij leuk om af en toe met een paar mensen tentoonstellingen te bezoeken. Samen met de
trein, busje huren, auto, flixbus naar Amsterdam,
Essen, Keulen, Eindhoven, wat dan ook. Simpel appgroepje maken, iedereen mag iets voorstellen en
organiseren. Makkelijk en vrijblijvend.
Goed idee? Mail mij: hildearsaemula@gmail.com

Leiden is volgend jaar City of Science en ARS wil
hierbij aansluiten met een thema dat de relatie
tussen kunst en wetenschap verbeeldt. ‘Planten’,
maar ook ‘Heimwee naar de toekomst’ zijn de thema’s die door de tentoonstellingscommissie zijn
voorgesteld. Wil je meepraten over de verdere invulling van dit project dan ben je welkom op 16
september. Als je je bij mij aanmeldt stuur ik je ter
voorbereiding een stukje toe met meer informatie.
Hilde van Dijk
hildearsaemula@gmail.com

“WE WAREN TROTS TOEN WE ONS
EERSTE DOOSJE GEVOUWEN HADDEN.”

Domweg erg blij met ARS à la carte!
Laten we de doosjes overal promoten,
aanbieden en verkopen.
€25,- voor 52 mooie kunstkaarten!!!
Wat een leuk kado
voor ons om te geven,
of voor iemand anders
om te krijgen.

KIJKEN EN FEESTEN

DAT DEDEN WE OP 28 AUGUSTUS

Het was Open dag, Kijkdag veiling èn de vrijwilligers werden in
het zonnetje gezet. Het was erg gezellig. Door diverse leden en/
of vrijwilligers werden prachtige schotels met lekkers aangevoerd. We kregen iets te drinken, we hebben scheidende bestuursleden feestelijk bedankt, en er zijn cadeau’s gegeven.

Conny en Janine waren nog te beluisteren bij
Radio Sleutelstad in het cultuur uur 071. Kortom,
het seizoen is begonnen.
Komend weekend wordt net zo spetterend.
Komt allen, Sla uw slag en helpt allen ARS op de
Leidse kaart te zetten.

DE BEELDENTUIN, LINDENHOVESTRAAT 2, ZWAMMERDAM PRESENTEERT:

‘HUMAN’

WAT IS HET OM MENS TE ZIJN?

5 september t/m 31 oktober 2021
Mensbeeld in de 21ste eeuw!

OPENING EXPOSITIE

Zondag 5 september 15.00 uur in de tuin. U bent van HARTE
welkom! Tijdens de opening is er een performance door
Goretti Pombo.
5 september Treed Johnny Verger op in de tuin, als onderdeel
van gluren bij de buren. Tijden: 12:45 14:15 15:45
Millennia lang zijn er mensbeelden gemaakt, beelden die vertellen wie of wat belangrijk werd gevonden in een bepaalde
tijd. Met als oudst bekendste beelden de venusfiguurtjes.
Wat is het om mens te zijn, nu, vandaag de dag? In onze wereld waarin alles met elkaar in verbinding staat en er tegelijkertijd ook zoveel verschillende denkbeelden zijn? In De
BeeldenTuin van Zwammerdam tonen gerenommeerde en beginnende kunstenaars mensbeelden. Herkenbare, vervormde,
vervreemdende, speelse, poëtische en geabstraheerde beelden. Gemaakt in uiteenlopende materialen zoals aluminiumcement, keramiek, cement, gips, textiel, glas, brons, metaal en
kunststof.
Kunstenaars: Moritz Ebbinger, Xandra Bremers, Karin Arink,
Koen de Vries, Hannah Blom, Goretti Pombo, Wilma Kun, Iara
Francisco Pedro, André Vranken, Marjan Waanders, Marlene
Vleggeert, Emile van der Kruk en Fleur van den Berg tonen 1 of
meer beelden buiten, en kleine werken binnen.
Naast al dit moois zijn er ook beelden uit Zimbabwe te
bewonderen.
Informatie over de expositie:
Fleur van den Berg 06-23914740
Openingstijden zaterdag en zondag van 14.00 - 17.00 uur,
of na tel. afspraak : 06-11437988

WEBSITES TER INSPIRATIE

LEDENACTIVITEITEN

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

info@arsaemula.nl
webmaster@arsaemula.nl

KOPIJ

janinemelai@gmail.com

KOPIJ VOOR WEBSITE, FACEBOOK,
TWITTER, INSTAGRAM NAAR

pr@arsaemula.nl

ACTUEEL NIEUWS

www.arsaemula.nl
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