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Nieuwsbrief Leven in verwondering oktober 2019
Watervlug vertraagd
een dwarrelend blad
in één fluisterende bries
gescheiden van haar bron
Een gevleugelde dans
naar zwarte aarde
waarin uit schijnbaar niets
haar levenslied begon
In deze zeventiende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je vooral graag
informeren over mijn samenwerking met jazzpianist Jeroen van Vliet.

Time-out
Een noodgedwongen time-out. Zo heb ik september en oktober ervaren, twee maanden
waarin ik aan het revalideren ben van de plaatsing van een halfzijdige knieprothese. Even
losgesneden van de anders zo vanzelfsprekende vroege ochtenden bij de leemputten in
boswachterij Dorst, van de voedende en inspirerende stilte van Moeder Natuur, van de
opgroeiende jonge zwanen, de spiegelende bomen en het o zo vertrouwde geluid van mijn
klikkende camera…

Samenwerking met Jeroen van Vliet
Ruim een half jaar geleden heb ik op bijzondere wijze nederlands jazz-pianist Jeroen van
Vliet ontmoet. Tijdens een van de presentatieavonden over Een laatste boeket… bij mij
thuis stelde beeldend kunstenaar Ton de Gouw voor om mij in contact te brengen met
Jeroen. Ton zag mooie mogelijkheden tot samenwerkingen, zowel vanuit ons beider
kunstzinnige expertise alsook vanuit wie we beiden zijn als persoon. Bravo, Ton!
Jeroen en ik hebben inmiddels in zijn studio gewerkt aan opnames voor Momentum. Jeroen
heeft hiervoor improvisaties gespeeld bij verstillende winterbeelden van besneeuwde
bomen, lentezacht licht bij boomspiegelingen, lichte briesjes en rimpelingen in het
water. Momentum duurt ongeveer 25 minuten en is voor het eerst te zien op zondag 10
november bij Nature Talks.

Fluistering der muzen op Nature Talks Photo Festival
Nature Talks organiseert ook dit jaar, op 9 en 10 november 2019, weer een editie van dit
fantastische natuurfotografie festival in de ReeHorst in Ede. De organisatie heeft mij
gevraagd of ik zowel op zaterdag als op zondag een presentatie wil geven binnen het
basisprogramma. Ik voel me hiermee zeer vereerd! Mocht je je nog willen inschrijven, dan
kun je gebruik maken van de volgende kortingscode (10%): 'ntfreefestival'.

Levenslicht tijdens Open Kerstavond UMC Utrecht
Op dinsdagavond 17 december is tijdens de Open Kerstavond voor patiënten in de
Stilteruimte van het UMC (een compilatie van) Levenslicht te zien.

Een laatste boeket…
In mijn vorige nieuwsbrief heb ik je geïnformeerd over Een laatste boeket..., korte
beeldverhalen-in-muziek die gebruikt kunnen worden tijdens afscheidsbijeenkomsten in
crematoria en in afscheidslocaties bij natuurbegraafplaatsen. Een mooie ontwikkeling
hierin is dat ritueel begeleiders die gebruik maken van de afscheidsbloemen mij geregeld
vragen om bij een bestaande afscheidsbloem de muziekvoorkeur van de familie te
verwerken. Ik zorg er dan voor dat ze binnen 48 uur over de aangepaste afscheidsbloem
kunnen beschikken.
“De betovering van een ongrijpbare, broze wereld als een dun vlies tussen droom en
werkelijkheid.”
Geert ten Tusscher

Agenda 2019-2020
In de agenda vind je het overzicht van al mijn activiteiten.

Natuurfotografie
Aan de Galerie heb ik 25 foto’s toegevoegd uit vijf fotoprojecten. Ook aan de header zijn
foto’s toegevoegd uit deze projecten. Alle foto’s zijn gemaakt in boswachterij Dorst.

Momentum

boomspiegels tijdens een lentebriesje

Fluweelzacht

een boeket vol sleedoorn, appelbloesems en meidoorn

Zwanengebroed

zo vol onschuld, zes jonge zwanen

Van Gogh’s irissen

impressies van Iris germanica, de blauwe lis

Herfstpalet

weerspiegelingen van oktobers kleurenpracht

Ik wens je heel veel kijkplezier!

Hartelijke groet!
ronald

