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Nieuwsbrief Leven in verwondering september 2016
Wind schrijft rimpels in het water
blaad’ren fluist’ren hun verhaal
gras buigt ned’rig op haar adem
wonder...
‘t is mijn moedertaal!

In deze elfde nieuwsbrief van Leven in verwondering wil ik je graag informeren over de
bijzondere ontmoeting met de drie musici van Nectar, en vooral waartoe dit heeft geleid!

Intro
Na tien nieuwsbrieven is het tijd voor een nieuwe achtergrond voor mijn briefpapier: een
uitsnede uit Shimmering Lights, één van de werken uit de expositie Mystic Lights.

Sound Essence of Nature
In mijn vorige nieuwsbrief heb ik je geïnformeerd over de muzikale fotoshow Levenslicht,
lofzang op de mikrokos’mos’. Na afloop van een van de voorstellingen in kasteel
Groeneveld in Baarn ben ik benaderd door Jacqueline van Koolwijk en Siem Ranoesetiko,
twee van de drie uitvoerend musici van Nectar. Jacqueline speelt toetsen en
snaarinstrumenten, Siem percussie en Nicole Schmaloer (alt-)fluit. Geraakt door
Levenslicht nodigden zij mij uit tot samenwerking in natuurfotoshowconcerten: zij willen
muzikale improvisaties gaan spelen bij mijn natuurbeelden. De klik was er meteen, het
klopte helemaal. Raakt dit aan synchroniciteit? Top, Jacqueline en Siem, dat jullie me
hebben benaderd!
Inmiddels heb ik ook Nicole ontmoet, gaan we de wereld in met Sound Essence of Nature
en hebben we ons eerste optreden mogen geven in Slot Zeist. Naast Levenlicht hebben we
in Slot Zeist ook vijf kleinere fotoshows verzorgd. Voor de liefhebbers van slot Zeist er nog
één kans: zondag 25 september, van 11:00-13:00u. Uiteraard ben je van harte welkom!
Daarnaast verzorgen we twee optredens in Palaya, nieuwetijdswinkel in ’s Hertogenbosch,
resp. zondag 6 november en zondag 8 januari.

Mystic Lights, mossen in een ander daglicht
De expositie Mystic Lights, voor velen inmiddels een bekende, is t/m 25 september te
zien in Slot Zeist.
In het najaar is er sprake van een parallele expositie: Mystic Lights komt zowel in het St.
Elisabeth-Ziekenhuis te Tilburg als in de tuinzaal van nieuwetijdswinkel Palaya in den
Bosch. Data zijn terug te vinden in de Agenda.
Impressies van de expositie in Slot Zeist en de expositie in Impulse WageningenUR zijn
te zien op de site.

Natuurfotografie
Aan de Galerie op mijn site heb ik foto’s toegevoegd uit vijf zomerprojecten.
Flitsjuffers:

bosbeekjuffer schrijven hun levensverhaal in
onnavolgbare vluchten.

Tuinfeestje:

ja, dichterbij huis kan echt niet! Gewoon, spelen in
onze bloementuin.

Boomspiegels:

bomen in de avondzon spiegelen zich in stille wateren.

Death’s beauty:

Zonnedauw, een vleesetende plantje, met haar
bladeren vol prachtige, twinkelende parels is
tegelijkertijd meedogenloos voor vlinders en libellen. Zij
raken verstrikt in haar kleverige druppels en ontkomen
niet aan de dood. Dood-gewoon?

Vederlicht:

lichtvoetige Canadese ganzen dansen als veertjes.

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

