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Nieuwsbrief Leven in verwondering oktober 2017
Terug bij het ven
de ogen gesloten
vrij van al wat moet en zou
De wind ruist riet
en fluistert bomen
...stil zo stil...
in dag en dauw
In deze dertiende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je graag bijpraten over
over mijn fotoproject VerderLicht, over mijn presentatie - maart 2018 - bij Spiritueel
Spectrum Tilburg en over de reizende expositie Mystic Lights.

Fotoproject VederLicht
Ook dit najaar verblijven grote groepen rotganzen op de Leemputten in boswachterij
Dorst. Voor mij een mooie uitdaging om in te zoomen op de betoverende wereld van
drijvende donsveertjes en ook om het waterballet tijdens het opvliegen in beelden te
vangen. Maar misschien is wel de grootste uitdaging de vlucht steeds abstracter vast te
leggen waardoor uiteindelijk alleen nog maar beweging is te zien...
Een tipje van de sluier is te zien in de Galerie.

Muzikale fotoshows bij Spiritueel Spectrum Tilburg
18 maart 2018
Spiritueel Spectrum Tilburg stelt mij in de gelegenheid om mijn muzikale fotoshows naar
buiten te brengen!
In mijn muzikale fotoshows neem ik je mee in een wereld waarin natuurbeelden en muziek
samenvloeien, elkaar dragen en elkaar versterken. 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...
De titels van de andere vijf fotoshows die ik op 18 maart laat zien zijn Transformatie
(metamorfose van een libel), Worldwideweb (spinnenwebben en fonkelende parels),
Wiegend in de wind (bloeiende bosanemonen), Death’s beauty (zonnedauw raakt aan de
mystiek van de dood) en VederLicht.

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
Helaas hebben we twee annuleringen ontvangen voor Sound Essence of Nature: onze
optredens in Yogacentrum Stilte in beweging in Oss (zo 5 nov) en in Palaya in den Bosch
(zo 3 dec) gaan niet door. Wel verzorgen we in het voorjaar twee besloten optredens. 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!

10x Mystic Lights, mossen in een ander daglicht
Mystic Lights viert haar jubileumexpositie (10e keer!) in woonzorgcomplex Park Stanislaus
Moergestel (t/m 5 december). Daarna gaat de expositie van 16 december 2017 t/m 13
maart 2018 naar het StilteCentrum van het UMC in Utrecht.

Natuurfotografie
Aan de Galerie op mijn site heb ik dertig foto’s toegevoegd uit vier fotoprojecten, waarin
vooral Vroeg uit de veren de meest poëtische foto’s laat zien. Aan de header heb ik foto’s
toegevoegd uit Lenteboeketje en Klaprozenzee.

Lenteboeketje:

Een knipoog van de lente met pinksterbloemen, lelietjes
der dalen en waterviolier.

Klaprozenzee:

Op Landgoed de Hoevens in Alphen zijn in de maand juni
juweeltjes
van
graanvelden
vol
klaprozen
te
bewonderen. Een oud-Hollandse bloemenzee waarin je
helemaal kunt verdwijnen.

Vroeg uit de veren:

Landschapjes uit de wereld van drijvende donsveertjes
samen met kunstzinnige beelden van vliegbewegingen
van ganzen.

Speelse berken:

Het zouden zomaar schilderingen kunnen zijn...

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

