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Nieuwsbrief Leven in verwondering november 2015
Dank dat ik jou mee mag nemen
naar waar Liefde mij zo raakt
Foto’s, slechts verstilde beelden,
‘k weet niet wie ze heeft gemaakt
In het bos heb ik gevonden
waar mijn hart zo naar verlangt
‘k Weet me diep met jou verbonden
dat j’er was, heel erg bedankt!

In deze negende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik jullie graag informeren over de
nieuwste ontwikkelingen rondom de exposities Mystic Lights en Peeters en Peeters, ja natuurlijk!.
Ook neem ik jullie mee in mijn fotoprojecten van 2015. Verder wil ik jullie laten weten dat ik
(voorlopig) geen natuurbelevingswandelingen en nachtwakes meer organiseer.

Mystic Lights
Geinspireerd door de vele prachtige reacties op de expositie Mystic Lights, mossen in een ander
daglicht in Natuurmuseum Brabant Tilburg, ben ik afgelopen zomer op zoek gegaan naar
mogelijkheden om in 2016 opnieuw te exposeren. Dit heeft ertoe geleid dat de expositie komend
jaar te zien is in ceremonieruimte De Eik van Natuurbegraafplaats de Hoevens in Alphen, in de
Taets van Amerongenzaal van Kasteel Groeneveld in Baarn, in Impulse, het ontmoetingscentrum
van Wageningen Universiteit, en in het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Data kun je terugvinden in
de agenda.
De inspirerende ontmoetingen met Caroline en Floris van de Lande, eigenaren van landgoed de
Hoevens in Alphen hebben geleid tot een bizondere samenwerking. We gaan bekijken op welke
wijze mijn werken een rol kunnen spelen bij afscheidsceremonies. Middels een nog te ontwikkelen
slideshow zal ik een bijdrage leveren aan de Nieuwjaarsviering van Natuurbegraafplaats de
Hoevens op 10 januari. Op mijn site heb ik een aparte pagina aangemaakt over de samenwerking
met Natuurbegraafplaats de Hoevens.
Pleïade winkel & bio café in Tilburg heeft ook belangstelling voor mijn werken. Marlies wil een werk
gaan gebruiken bij de inrichting van de Kerstetalage.
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Peeters en Peeters, ja natuurlijk!
De expositie Peeters en Peeters, ja natuurlijk! maakt zich op voor de tweede ronde. Deze expositie
van kunstzinnig viltwerk van mijn zus Mirjam, gecombineerd met schilderachtige foto’s uit Mystic
Lights, is van 9 jan t/m 28 febr 2016 te zien in het schitterende kerkje van Ellesdiek,
Ellenwoutsdijk, Zuid-Beveland. Marlea Ketelaars en Alfred Blaas, beiden al vele jaren enthousiaste
zangers bij Balkankoor Biti Dobre uit Goirle, zorgen voor de muzikale omlijsting!

Natuurfotografie
In 2015 heb ik aan twee projecten gewerkt.
Mystic Lights 2.0
Mijn fascinatie voor lichtspiegelingen in water in de wereld van de mossen heeft me dit jaar enorm
vaak mee naar buiten genomen. In de Ulvenhoutse Bossen en Boswachterij Dorst heb ik opnieuw
verrassende foto’s mogen maken van een wereld die wij met het blote oog niet kunnen
waarnemen. Mogelijk vloeit hier in 2017 een nieuwe expositie uit voort, waarin mossen wederom
een rode draad vormen. Tegelijkertijd zijn de beelden zo anders dat de toevoeging 2.0 helemaal op
zijn plaats is.

Sun dancing sundews
Van Brabants Landschap heb toestemming gekregen om in 2015 in natuurgebied de Regte Hei bij
Goirle buiten de paden de gewone zonnedauw, een vleesetend plantje, te fotograferen. Wanneer
op drassige heide de bladeren van zonnedauw boven het water uitsteken, ontstaat ook hier een
bizondere wereld van licht, reflectie, kleurenrijkdom en twinkeling.

Nieuwe foto’s op de site
Uiteraard zijn beide projecten opgenomen in de Galerie. Ook heb ik in de Galerie enkele
sfeerbeelden van de Porseleinzwam opgenomen en heb ik World Wide Web met enkele nieuwe
beelden aangevuld.
Ik wens jullie 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

