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Nieuwsbrief Leven in verwondering september 2018
O zwaluw klein,
heb jij echt nooit levensvragen
die jouw vleugelkens vertragen?
Speels doorsnijd jij alle dagen
vederlicht de blauwe lucht,
schrijf jij vurig vol van liefde
liedkens in jouw wond’re vlucht...
In deze vijftiende nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je vooral graag informeren
over de ontwikkelingen binnen Fluistering der muzen en binnen Sound Essence of Nature.

Fluistering der muzen,

beeldverhalen in muziek

Mijn presentatie, waarin ik beeldverhalen in muziek naar buiten breng, heb ik omgedoopt
tot: Fluistering der muzen. In Fluistering der muzen neem ik de aanwezigen mee in een
wereld waarin natuurbeelden en muziek samenvloeien, elkaar dragen en elkaar
versterken.
Momenteel werk ik aan drie nieuwe beeldverhalen: Enchanted Forest, Kermit & Co en
Ice of Fire. Voor een impressie van fotobeelden bij deze drie beeldverhalen verwijs ik je
graag naar de Galerie. Een overzicht van alle titels vind je terug op mijn site.
Omdat ik heb ervaren hoe moeilijk het is een goede omschrijving te geven van mijn
beeldverhalen, heb ik vier trailers gemaakt en deze voorzien van een korte beschrijving.
Deze trailers staan online. Het gaat om Levenslicht, VederLicht, Swan’s delight en
Death’s beauty.

Expositie Mystic Lights,

mossen in een ander daglicht

Mystic Lights is van 3 okt 2018 t/m 3 januari 2019 te zien in de kunstgalerie van
Koenders Makelaardij in Den Haag.

Promofilms Sound Essence of Nature online!
Sound Essence of Nature, een natuurconcert met live muziek is een samenwerkingsproject van trio Nectar en Leven in verwondering. Afgestemd op mijn poëtische
natuurbeelden spelen Jacqueline, Nicole en Percusiem vanuit innerlijke stilte muzikale
improvisaties. Zij bespelen diverse instrumenten, zoals electronische piano, orgel,
snaarinstrumenten (swaramandala en nada tarangini), klankbuizen en klankschalen,
diverse percussie-instrumenten en (alt)dwarsfluit.
Afgelopen half jaar hebben we samen met Heide-Marie Fischer en Han Schouten hard
gewerkt aan twee promofilmpjes, die we heel graag aan jullie presenteren!
Promofilm Sound Essence of Nature - Life of Light (Levenslicht)
Promofilm Sound Essence of Nature - World Wide Web

Agenda 2018-2019
In de agenda vind je het overzicht van al mijn activiteiten.

Natuurfotografie
De header (slideshow bovenaan de website) is volledig vernieuwd en bevat nu ruim zestig
foto’s allemaal afkomstig uit beeldverhalen van Fluistering der muzen en uit performances
van Sound Essence of Nature. Aan de Galerie heb ik vijftien foto’s toegevoegd uit drie
fotoprojecten. Al deze foto’s zijn gemaakt in boswachterij Dorst.
White Feather Lake:

Ochtendlicht raakt aan dartele veertjes, zonnestralen
aan de weidsheid van een meer

Enchanted forest:

Ochtend- en avondlicht in spiegelend water ontvouwen
samen een adembenemend bos

Bein’ Green:

Een dag uit het leven van groene kikkers, met een
knipoog naar Kermit

Privacy
Rondom de privacy-wet (AVG) wil ik laten weten dat ik vanuit Leven in verwondering
emailadressen uitsluitend gebruik voor toezending van de Nieuwsbrief en de Nieuwsflits.
Mijn emailbestand heb ik opgebouwd vanuit persoonlijk contact met en toestemming van
de betrokkene(n). Mocht je ontvangst van Nieuwsbrief of Nieuwsflits niet meer op prijs
stellen, laat me dit dan weten. Dan haal ik je gegevens uit de mailinglist.

Ik wens je heel veel kijkplezier!

Hartelijke groet!
ronald

