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Nieuwsbrief Leven in verwondering januari 2012
Ondoorgrondelijk
de wegen waarlangs het Leven ons leidt
naar telkens weer een nieuwe lente...
Hier is ie dan, de eerste nieuwsbrief van Leven in verwondering!
In de nieuwsbrief houd ik je steeds op de hoogte van ontwikkelingen binnen mijn bedrijf
rondom drie thema’s, te weten Onderwijs, Aanbod voor particulieren en Natuurfotografie.

Onderwijs
Cultuurwerkplaats ‘The Science of Art / The Art of Science’
In dit project van Fontys LerarenOpleiding Tilburg staat het ontwikkelen van modules
voor de bètavakken centraal, met kunst als context. Deze module dient inzetbaar te zijn
in de tweede klas vmbo-g/t binnen het leergebied ‘mens en natuur’. Deelnemers aan de
cultuurwerkplaats zijn kunstenaars, docenten en studenten FLOT, werknemers van
musea, docenten en studenten Hogeschool van de Kunsten en docenten voortgezet
onderwijs. De startbijeenkomst is op donderdag 16 februari in museum de Pont Tilburg.
FLOT heeft mij gevraagd om binnen deze cultuurwerkplaats een begeleidende rol te
vervullen.
Aanbod VO-scholen
Voor schoolleiders en teamleiders heb ik een uitgebreide versie van mijn
workshopbeschrijvingen gemaakt. Dit bestand is vanaf de site als pdf te downloaden.
http://www.leveninverwondering.com/content/downloads-bij-aanbod-vo-scholen

Aanbod voor particulieren
Eerste jongerenwandeling: zondag 29 januari
Binnen mijn aanbod Je bent jong en ... heeft zich een groep van 8 jongeren aangemeld
voor een natuurbelevingswandeling. Zondagochtend 29 januari gaan we samen naar
Natuurgebied de Brand in combinatie met de Drunense Duinen.
Natuurbelevingswandeling zaterdag 4 februari
De natuurbelevingswandeling van zaterdag 4 februari vindt plaats in Boswachterij Dorst.
Het thema van deze wandeling is Innerlijk verlangen. Gezien de voorspelde vorstperiode
zal de gezamenlijke maaltijd aan het eind van de wandeling niet buiten plaatsvinden,
maar bij mij thuis rondom de brandende houtkachel. Het programma voor de wandeling
vind je in menu Agenda 2012.
http://www.leveninverwondering.com/content/agenda-2012
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Natuurbelevingswandeling op verzoek
De eerste natuurbelevingswandeling op verzoek staat gepland op zondag 1 april.
Aanleiding vormt de verjaardag van één van de deelnemers. We gaan naar een lentebos
vol bloeiende bosanemonen.
Zondagochtenden vol Passie, Schoonheid en Verwondering, Olst
Jacqueline en Wietse Pama stellen hun Sallandse boerderij beschikbaar voor een cyclus
rondom Passie, Schoonheid en Verwondering. Op zondag 15 april neem ik de deelnemers
mee in verwondering dmv mijn macrofotografie en het ontdekken van de stilte in de
natuur.
http://www.leveninverwondering.com/content/zondagochtenden-vol-schoonheid-passieen-verwondering

Natuurfotografie
Nieuwe foto´s
Ik heb een dertigtal nieuwe foto´s op de site geplaatst. Acht foto´s (rozen en vlinders)
heb ik verwerkt in de slideshow in de header. Aan de Galerie heb ik twintig foto´s
toegevoegd. Dertien vlinderfoto’s, gemaakt tijdens onze zomervakantie 2011 in de
Dolomieten en de Centrale Alpen in Italië. Verder zeven foto’s die de ontwikkeling laten
zien van de porseleinzwam. Deze foto’s heb ik in de herfst van 2011 gemaakt in
landgoed de Baest, vlakbij Middelbeers (Noord-Brabant)
http://www.leveninverwondering.com/content/galerie
Foto’s op canvas in het St.-Odulphuslyceum te Tilburg
Op verzoek de rector van het St.-Odulphuslyceum heb ik vijf macrofoto’s op canvas laten
afdrukken op groot formaat: 120x80 cm. De foto’s zijn opgehangen in twee leslokalen,
twee werkruimtes en in één van de gangen. Inmiddels heb ik ook de prijzen van foto’s op
de site vermeld.
http://www.leveninverwondering.com/content/verkoop
Groet!
ronald

