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Nieuwsbrief Leven in verwondering februari 2018
Dank je wel,
wondere lijster,
jou vergeet ik niet,
geraakt door de schoonheid
van je heldere lied
In deze veertiende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je vooral graag informeren
over Fluistering der muzen en over twee trailers van beeldverhalen in muziek.

Fluistering der muzen,

beeldverhalen in muziek

Mijn presentatie, waarin ik muzikale fotoshows naar buiten breng, heb ik omgedoopt tot:
Fluistering der muzen. In Fluistering der muzen neem ik je mee in een wereld waarin
natuurbeelden en muziek samenvloeien, elkaar dragen en elkaar versterken.
Afgelopen maanden heb ik gewerkt aan drie nieuwe beeldverhalen: Snowpainted
landscape, Swans’ delight en VederLicht. Een overzicht van alle titels vind je terug op
mijn site.
Omdat ik heb ervaren hoe moeilijk het is een goede omschrijving te geven van mijn
beeldverhalen, heb ik twee trailers gemaakt en deze voorzien van een korte beschrijving.
Beide trailers staan online. Het gaat om Levenslicht en VederLicht.

Spiritueel Spectrum Tilburg,

zondag 18 maart 2018

In het kader van de lezingencyclus van Spiritueel Spectrum Tilburg presenteer ik op
zondagochtend 18 maart naast de drie nieuwe beeldverhalen in ieder geval ook
Levenslicht, World Wide Web, Transformatie en Wiegend in de wind.
Belangstelling?
Datum: zondag 18 maart 2018, 10:30u-13:00u
Plaats: Boerke Mutsaers Tilburg
Kosten: € 12,- te betalen aan de kassa. Aanmelden kan via spirspectrum@gmail.com.
Dan ben je zeker van een goede plaats.

Sound Essence of Nature,

natuurfotoshowconcert

Ook het concert, dat ik samen met trio Nectar verzorg onder de naam Sound Essence of
Nature staat dit voorjaar op het programma. Zo zijn we op 31 maart te horen en zien op
het Inanna-Festival of shadow and light in de kapel van klooster Nieuwkerk in Goirle.
We zijn voorbereidingen aan het treffen om tijdens een van onze concerten video-opnames
te maken. Het zal niet een echte clip worden, maar we willen de opnames wel gebruiken
voor een kort promofilmpje.
Dient zich een bijzondere gelegenheid aan, die je op speciale wijze - met ruimte voor
verstilling - samen met familie, vrienden en/of collega’s wilt vieren? Wij verzorgen graag
een besloten natuurfotoshowconcert!

Agenda 2018-2019
In de agenda vind je het overzicht van al mijn activiteiten.

Natuurfotografie
Aan de Galerie op mijn site heb ik twintig foto’s toegevoegd uit vier fotoprojecten. Alle
foto’s zijn gemaakt in boswachterij Dorst.
Swans’ delight:

Vliegende knobbelzwanen laten sierlijkheid en innerlijke
kracht versmelten

Snowpainted landscape:

Tijdens
een
hollandse
sneeuwstorm
heb
ik
houtskoolachtige kunstwerken gemaakt van bomen in
het sneeuwlandschap

VederLicht:

Canadese ganzen verlaten elke ochend rondom
zonsopgang op schilderachtige wijze watervlug het
water

Ice on fire:

Wonderlijke ijsstructuren staan bij opkomende zon in
brand

Ik wens je heel veel kijkplezier!

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

