Leven in verwondering

Ronald Peeters
de Elzent 3
4849 RH Dorst
06-19601101
ronald@leveninverwondering.com
leveninverwondering.com

Nieuwsbrief Leven in verwondering maart 2017
Uren dolen in de regen
huis en haard en kleddernat
‘k kom alleen mezelf tegen
plons en spetter, dras en spat

In deze twaalfde nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je graag even bijpraten over
over mijn muzikale fotoshows, over de optredens met Nectar en over de expositie Mystic
Lights.

Muzikale fotoshows
In mijn muzikale fotoshows neem ik je mee in een wereld waarin natuurbeelden en muziek
samenvloeien, elkaar dragen en elkaar versterken. Inmiddels heb ik één lange show
gemaakt (Levenslicht) en vijf kortdurende shows (5-11 minuten). Met Levenslicht, lofzang
op de mikrokos’mos’ geef ik een inkijkje in de magische, haast surrealistische lichtwereld
van de mossen. En tegelijkertijd wandel je een stukje mee op mijn innerlijk reis...
Levenslicht is op zondag 9 april te zien in het Sprengenhus in Laag-Soeren en op
zondag 28 mei op de Open Dag van natuurbegraafplaats De Hoevens in Alphen.
De titels van de andere vijf fotoshows zijn Transformatie (metamorfose van een libel),
Worldwideweb (spinnenwebben en fonkelende parels), Wiegend in de wind (bloeiende
bosanemonen), Vlinderpracht en Death’s beauty (zonnedauw, een vleesetend plantje en
haar slachtoffers).
Belangstelling?
Graag verzorg ik een avond waarop ik in een programma van twee uur mijn muzikale
fotoshows presenteer.

Sound Essence of Nature
Op zondag 8 januari jl. hebben we in Palaya, nieuwetijdswinkel in ‘s Hertogenbosch, onze
derde goedbezochte uitvoering van Sound Essence of Nature verzorgd. Sound Essence of
Nature is het beste te omschrijven als een natuurfotoshow-concert, een symbiose tussen
het trio Nectar en Leven in verwondering. Jacqueline, Nicole en Siem spelen muzikale

improvisaties bij mijn natuurbeelden uit de fotoshows. Zij bespelen diverse instrumenten,
zoals electronische piano, orgel, snaarinstrumenten (swaramandala en nada tarangini),
klankbuizen en klankschalen, diverse percussie-instrumenten en (alt)dwarsfluit.
Liefhebbers kunnen in het najaar van 2017 hun hart ophalen! Dan treden we onder andere
op in yogacentrum Stilte in Beweging in Oss, en nogmaals in Palaya.
Data zijn terug te vinden in de Agenda.
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 natuurfotoshow-concert!

Mystic Lights, mossen in een ander daglicht
De expositie Mystic Lights is nog steeds op reis. De expositie is van 9 april t/m 11 juli 2017
te zien in het Sprengenhus, het gemeenschapshuis in Laag-Soeren. Op zondag 9 april mag
ik de expositie openen met de muzikale fotoshow Levenslicht, lofzang op de mikrokos’mos’.
Park Stanislaus, het woonzorgcentrum van Moergestel, heeft mij gevraagd om in oktobernovember 2017 met Mystic Lights te exposeren.
Voor expositiemogelijkheden in 2018 heb ik contact gezocht met o.a. Het
BiesboschMuseum in Dordrecht, Radio Kootwijk en De Bastei-Natuurmuseum in Nijmegen.
In 2018-2019 is Mystic Ligths in ieder geval te zien in het StilteCentrum van het UMC in
Utrecht.
Data zijn terug te vinden in de Agenda.

Natuurfotografie
Aan de Galerie op mijn site heb ik een dertigtal foto’s toegevoegd uit drie winterprojecten,
waarin wederom de lichtwereld van de mossen leidend is.
Koninklijke vorstkristallen:

Na elk nachtvorstje zijn er weer vorstkristallen die,
geraakt door de eerste zonnestralen, magische werelden
creëren

IJzige landschappen:

Krakend ijs
landschappen

Zo boven-zo beneden:

Kleurrijke spiegelingen in water, de wereld lijkt te
vervagen en tegelijkertijd lijkt het onzichtbare zichtbaar
te worden

ontsluit

in

winter(zon)licht

bizarre

De foto’s uit Vederlicht (vogelvlucht en verenpracht van Canadese ganzen) heb ik volledig
vervangen door een nieuwe serie.
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

