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Nieuwsbrief Leven in verwondering april 2016
Licht o licht laat zich niet vangen
stil raakt zij aan diep verlangen
pure schoonheid, hemelpracht
oogverblindend, twink'lend zacht

In deze tiende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je vooral graag informeren
over de nieuwste ontwikkelingen rondom de expositie Mystic Lights.

Uitnodiging!
Graag wil ik je uitnodigen om op zondag 22 mei of zondag 12 juni in kasteel Groeneveld
in Baarn te komen kijken naar mijn muzikale fotopresentatie Levenslicht, lofzang op de
mikrokos’mos’. Op beide dagen is de presentatie twee keer te zien: om 12:00u en om
15:00u. Je kunt op deze dagen ook de fotoexpositie Mystic Lights bekijken. Mystic Lights
blijft t/m 26 juni in kasteel Groeneveld. De presentatie duurt 38 minuten. Ik ben beide
dagen aanwezig.
Waar gaat Levenslicht, lofzang op de mikrokos’mos’ over?
Met deze presentatie, die aansluit op de expositie Mystic Lights, geef ik een inkijkje in de
magische, haast surrealistische lichtwereld van de mossen. Het licht in de macrofoto’s
varieert van dreigend, onheilspellend en overdonderend tot fragiel, lentezacht en hemels.
Mossen zijn ook hier de figuranten. Naast eigen gedichten heb ik in de presentatie muziek
verwerkt van Mozart, Vivaldi, Dvorák, Saint-Saëns, Wagner en Respighi. Deze muzikale
fotopresentatie zou zonder de liefde voor muziek van collega-vriend Jac. van Trier nooit
tot stand zijn gekomen. Jac., bedankt!
Meer informatie over het verhaal in Levenlicht kun je teruglezen op mijn site.
De presentatie staat, evenals de fotoexpositie, vermeld op de site van kasteel
Groeneveld.
Mocht je besluiten om naar een van de presentaties te komen kijken, dan zou ik het heel
erg leuk vinden wanneer je me dit laat weten...
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RTV-Baarn
Afgelopen woensdag, 20 april, ben ik door Corrie Jansen en Paul van der Raad geïnterviewd
en gefilmd voor een TV-uitzending op RTV-Baarn. De verwachting is dat de montage begin
mei klaar zal zijn. De uitzending zal ook te zien zijn op YouTube:
https://www.youtube.com/user/EemlandRTV2008. Zo gauw het programma online staat, stuur
ik je een maitje!

Mystic Lights in Impulse, Wageningen Universiteit.
De data van de expositie in Impulse zijn bekend: 16 augustus t/m 16 september 2016.

Natuurfotografie
Lopende fotoprojecten
De lichtwereld van de mossen blijft me boeien en raken. Tot eind mei kan ik hier nog aan
werken. Daarnaast werk ik aan sfeerbeelden van bosanemonen. Mijn derde project is
mogelijk gemaakt door Brabants Landschap. Brabants Landschap heeft mij een vergunning
verleend voor het fotograferen van een van de mooiste beekkunstenaars uit Nederland, de
bosbeekjuffer, vanuit het water van de Roovertsche Leije op landgoed Gorp en Roovert.
Mei-juni-juli ga ik hiervoor op pad.
Foto’s op de site
De Header (slideshow) op mijn site is volledig vernieuwd!
Ook de Galerie op mijn site heb ik opnieuw ingericht. De beelden vormen nu een palet van
mijn werk van de afgelopen jaren; enkele ‘gouwe ouwen’ zijn weer terug.
Natuurlijk zijn er ook weer nieuwe foto’s, uit 2016, te zien. Onder het kopje Verstilling zijn
winterse beelden te zien uit de lichtwereld van de mossen. Wiegend in de wind kan
natuurlijk alleen maar gaan over Anemone nemorosa: bosanemonen; sfeerbeelden uit
natuurgebied de Brand bij Udenhout. Ik wens je heel veel kijkplezier!
Ps. Bedankt, Anjo, dat het allemaal weer werkt...

Mocht je ontvangst van de nieuwsbrief niet meer op prijs stellen, laat me dit dan even weten. Dan
haal ik je gegevens uit de mailinglist.

Hartelijke groet!
ronald

