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GEBOUW, BEELDHOUWLOKAAL

Kortgeleden hebben we in de ledenvergadering 
gesproken over de plannen voor het gebouw, die 
in een eerdere nieuwsbrief zijn toegelicht. De 
werkgroep die de plannen heeft voorbereid, met 
name Jan Scholtens als trekker, kreeg veel compli-
menten. De enige aarzelingen waren bij het ver-
plaatsen van het beeldhouwlokaal. Afgesproken is 
dat de gebruikers van dat lokaal zijn uitgenodigd 

de eisen voor een beeldhouwlokaal uit te werken 
om die bij de verdere besprekingen en de keuze 
het lokaal al dan niet te verplaatsen te betrekken. 
Inmiddels hebben de leden die een mening heb-
ben over het beeldhouwlokaal nu hun visie daar-
op hebben gebundeld en aan de werkgroep huis-
vesting aangeboden. Daar wordt een bijeenkomst 
over belegd.

ARS VRIJWILLIGERSBELEID 
VACATURES, BELANGRIJKE KLUSSEN IN EN OM ARS

We hebben het enorm druk bij ARS. Zo nu en dan 
stijgt het ons een beetje naar het hoofd. Altijd weer 
rijst dan de vraag hoe we daar een oplossing voor 
kunnen bedenken. Het blijven de slogans van alle 
verenigingen: Vele handen maken licht werk. Vrij-
willig is helaas niet altijd vrijblijvend.

Ik persoonlijk (Janine) heb bij de PR commissie 
dringend behoefte aan: 
• Iemand die de Facebookpagina wil bij houden. 
Op zich niet zo heel veel werk maar met alle din-
gen die ik moet regelen voor de PR is het heerlijk 
als iemand het me uit handen neemt. Zoals met 
alles, als iemand zich er echt op focust wordt het 
veel beter dan dat ik er zonder nadenken snel iets 
op zet. 
• Ook het hier en daar in de stad afgeven van uit-
nodigingen en posters is een behapbare klus. Je 
kunt het zelfs nog delen met iemand.
• Inmiddels heeft Laura van Kins de Instagram-
pagina over genomen van Petra de Haas. We be-
danken Petra voor haar jarenlange bijdrage aan de 
PR commissie.

• Zo ligt er ook een 
klus op ons te wachten 
om voor de expositie 
PLANT buiten bij ARS 
de binnenplaats goed 
schoon te maken, gras, 
mos verwijderen, on-
kruid wieden, lekker 
schoon maken en de 
planten rand verzor-
gen. 

Het zou heerlijk zijn als er door leden die geen taak 
hebben een kleine taak wordt opgepakt. Je komt 
zeker in het Paradijs!

BEDRIJFSWORKSHOPS 

We willen een werkgroepje samenstellen dat wil 
kijken naar bedrijfsworkshops. Christiaan deed 
het met de torso van Jan Wolkers erg leuk, wel-
licht wil hij er een draaiboekje van maken, wat het 
kostte aan inspanning en wat het kostte aan tijd. 
Wat het kostte aan geld, hoeveel mensen kan een 
workshop handelen en met hoeveel hulp?



NIEUWE WEBSITE 
KOEN DE VRIES

Dit is het resultaat van zijn ARS prijs 2022.
Wat was het een mooie presentatie bij de Kaas-
marktschool van Koen!

Eten, dansen en al die mooie werken bekijken.
Taart toe! Kijk graag eens op de mooie nieuwe 
website van Koen: https://koendevries.nl

KiS EN ARS

Het is interessant voor ARS kunstenaars om ons 
netwerk van Leidse kunstenaars te vergroten. Het 
zal ARS goed doen om meer naar buiten te treden 
zowel met collega’s als met bezoekers. Het idee 
om samen met Kunst in het Singelpark op de Lam-
mermarkt met zeecontainers een zomerexpositie 
te realiseren in 2022 is complexer dan verwacht. 
We hebben de uitvoering van het project in ie-
der geval naar 2023 verplaatst. Ook is het gebruik 
van zeecontainers ingewikkeld. Corona, verstop-
pingen in het Suezkanaal en oorlog hebben de 
mogelijkheid om aan betaalbare zeecontainers 

te komen beperkt. Daarnaast zijn er argumenten 
om ook naar alternatieven te kijken. Er kan daar 
alleen met tijdelijke ruimte gewerkt worden i.v.m 
evenementen. Wat te denken van een circustent, 
het Kunstcircus. Naast beeldende hedendaagse 
kunst, performance, muziek….

KiS neemt in dit spektakel veel op zich, organisa-
torisch en financieel. ARS krijgt “exposure”. Nu 
praten Sjef en Janine met KiS, maar we hebben 
echt behoefte aan meer input van ARS leden. Meld 
je graag bij pr@arsaemula.nl

KUNSTWERKEN OP ZOEK NAAR 
WOORDEN

Intensieve ateliergesprekken met 

elkaar voeren over elkaars en eigen 
werk is voor kunstenaars niet 

zo vanzelfsprekend. Michael van 
Hoogenhuyze ontwikkelde een methode 
met kunstenaars van ARS. 

Het boekje is bij 
ARS en op de website 
te koop voor €5,-

ONZE (WEB-)WINKEL

DUIZENDPOTIG ZIJN WIJ

Gentse gedichten naar Leidse landschappen. 
Dichters uit Gent en omstreken reageren op 
kunstwerken van ARS-leden.

Het boek is bij ARS en op 
de website te koop voor 
€10,-

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

KUNST IN DE WEBWINKEL

We nodigen ARS-leden van harte uit om eens te 
denken aan een kunstwerk om in de webshop aan 
te bieden. We willen een contract maken zoals de 
contracten van de galerie zijn opgesteld, maar dan 
voor de webshop. Laat eens horen wat jullie daar-
van vinden?!



AFSCHEID OUD-BESTUURSLEDEN

TENTOONSTELLING ONS ATELIER

VRIENDEN VAN ARS

Kijk maar eens hoe je wordt gefêteerd als je klaar 
hebt gestaan voor ARS. Tijdens de coronapariode 
zijn heel wat bestuursleden afgetreden en tot nu 
toe was het nog niet gelukt afscheid van hen te ne-
men met het bestuur. 
Eindelijk is het gelukt 
een geschikt moment 
te vinden. 
Heel jammer dat 
Ernst en Yvonne 
er niet bij waren!

De deelnemers waren heel positief over het expe-
riment bij elkaar in het atelier te komen …..en met 
elkaar over het leven als kunstenaar te praten..
Behalve de kunst, kunstenaar zijn, kan je bij ARS 
naar kunst kijken. Nodig toch je vrienden, relaties 
uit bij openingen, en kom ook als lid naar je colle-
ga’s kijken.

Op de Vriendenavond hebben twee kunstenaars 
een presentatie gegeven. Twee kunstenaars die 
ruimtelijk werken, ieder op een eigen manier. De 
een door materiaal weg te halen, de ander door 
het juist toe te voegen. Annelies Brakkee, een 
van onze leden en autonoom kunstenaar die met 
klei werkt en Gillis Nienhuis, een ambachtelijke 
steenhouwer van het Bambam-team die uit na-
tuursteen toegepast werk maakt. Zij hebben iets 
verteld over hun techniek en werkzaamheden en 
wat van hun werk laten zien. Annelies heeft ieder-
een verschillende soorten klei laten voelen en een 
en ander uitgelegd over de toepassing daarvan en 
Gillis heeft een demonstratie gegeven.

17 mei 2022



LEDEN EXPOSEREN BIJ ARS

YoungstARS 
11 EN 12 JUNI
EINDEXAMENWERK BEELDENDE VORMGEVING 
HAVO EN VWO

De oudste kunstenaarsvereniging in Nederland, 
Ars Aemula Naturae, en docenten beeldende 
vormgeving van vijf middelbare scholen in Lei-
den organiseren in juni 2022 voor de zesde keer 
YoungstARS:  een expositie met werk van eind-
examenleerlingen.

ZONDAG 12 JUNI OM 16.00 UUR IS DE 
UITREIKING VAN DE JURY- EN PUBLIEKSPRIJS

GROOT WERK 
18 JULI T/M 3 JULI

Sinds jaar en dag is het passen en meten wanneer 
op een oproep van de kunstenaarsvereniging ARS 
aan haar leden deelname aan een ledententoon-
stelling gevraagd wordt.  Veel kunstenaars, leden 
van de vereniging, exposeren graag in de eigen 
galerie; maar de grote belangstelling om deel te 
nemen maakt dat er vaak geen plaats is voor groot 
werk.

Bij de komende tentoonstelling, met de veelzeg-
gende titel GROOT WERK, is gekozen voor een 
andere aanpak: alleen grote, tot zeer grote, forma-
ten zullen tussen 18 juni en 3 juli bij ARS getoond 
worden. De 20 deelnemende kunstenaars zijn vrij 
wat betreft onderwerp, de tentoonstelling GROOT 
WERK zal ook in dit opzicht verrassend zijn.

OPENING: zondag 19 juni door Michel van Dam, 
kunstenaar, ARS-lid en bouwhistoricus.

PLANT

9 JULI T/M 14 AUGUSTUS 2022 

ARS tentoonstelling Plant Ars Aemula Naturae 
Pieterskerkgracht 9A, 2311 SZ Leiden 
open: vrijdag, zaterdag en zondag: 
13.00 – 17.00 uur 
www.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

>>>>>  25-08-’22 SLUITINGSDATUM KOPIJ VOOR DE LEDENBRIEF VAN SEPTEMBER  <<<<< 

LEDEN EXPOSEREN ELDERS

DE KUSCOLLECTIE

De kuscollectie van Koen de Vries, 
Chocolade Melk of Puur, te koop
bij ARS en op de website voor €16,50

ONZE (WEB-)WINKEL

WELKOM BIJ DE LEIDSE SALON

In de zalen van het Utopa Weeshuis aan de Hoog-
landse Kerkgracht 17 in Leiden, start  Stichting 
Utopa in januari 2022 de Leidse Salon. De Leidse 
Salon programmeert niet-alledaagse concerten op 
topniveau,  uitgevoerd door beroemde musici die 
hun sporen hebben verdiend, maar ook door aan-
stormend jong talent. Na mei, volgt in september 
het eerstvolgende concert Nacht und Träume, Schu-
berts liederen voor bariton en pianotrio.
www.leidsesalon.nl

LIES VERDENIUS

28 mei t/m 6 juni 2022 
Sous-Terre Art Fair Appeltern 
Lies Verdenius en Bert Veerkamp stand 29 
De tuinen van Appeltern, 
Walstraat 2A, 6629 AD Appeltern 
Open: dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur 
www.sousterre-artfair.nl

LIES VERDENIUS EN JAPAN 

– GRAFISCH WERK VAN 2002 – 2018

Deze catalogus is te koop voor € 40,- 
en gaan we in onze ARS-webshop  verkopen.


