
 

Nieuws van  

 
 

Bunnik, oktober 2014 
 
 
A&M-dag 2014 in Utrecht 
Op zaterdag 15 november is de Ars et Mathesisdag 2014 met een symposium over Kunst en 
Wiskunde. 
We zijn dan te gast bij het Grafisch Lyceum Utrecht, Vondellaan 178, 3521 GH Utrecht.  
De donateurs ontvangen dan het jaarboek dat dit keer gewijd is aan Jennifer Townley en 
Friedhelm Kürpig.  
Donateurs en studenten/docenten van het Grafisch Lyceum hebben gratis toegang. 
Introducés zijn tegen betaling á €10 welkom. Het programma is bekend en zit als bijlage bij 
deze Nieuwsbrief. Hieronder een impressie. 
 

Nico Dielen, directeur van het Art & Design College vertelt 
over inspiratie en creativiteit in de grafimedia. 

 

 

 
 
Rinus Roelofs laat in zijn 
weergaloze animaties zien 
hoe Leonardo da Vinci  
regelmatige veelvlakken 
d.m.v. “elevation” verander-
de in sterrenveelvlakken. 
 
 

Albert van der Schoot vertelt over zijn bijzondere huis vol 
geometrische ideeën, met  als bekroning de 12 dakramen die 
de Toonklok van Peter Schat visualiseren. 

        

 

  

Loed Stolte, net terug uit Tokio, vertelt 
over zijn gedraaide symmetrieën. 
 



Ger de Joode is als kunstenaar betrokken bij Yellow Fellow, 
een organisatie die geometrisch abstracte kunst gebruikt als 
creatieve factor bij cursussen voor managers en weten-
schappers. 

 

 

Jennifer Townley is een virtuoos op het 
gebied van kinetische kunst. Ze vertelt 
erover en laat ons er wat zien. 
Dit jaar is zij een van de kunstenaars van 
ons jaarboek. 

Ralph van Raaij vertelt waarom in Leeuwarden, als het in 
2018 de culturele hoofdstad van Europa wordt, de Wiskunst 
er centraal zal staan. 

 
 
Lunch 
Wilt u meelunchen? Voor €10 regelen we een lunchpakket. S.v.p. dit uiterlijk 9 november 
melden aan het secretariaat. 
 
Exposanten 
Melle Stoel, Eugene Onderwater, Jan de Koning, Willem van Dam en Ralph van Raaij 
meldden zich al aan als exposant. Wilt u op de A&M_dag ook uw werk tonen aan en 
bespreken met andere leden van A&M dan reserveren we graag een tafel voor u. Even 
melden bij het secretariaat.  
 
Tentoonstelling 
De tentoonstelling van werk van onze leden wordt ingericht op zaterdag 1 november. 
We kregen aanmeldingen van: Jan de Koning Ton Oostveen en Willem van Dam. 
Wilt u ook nog meedoen? S.v.p. dit melden aan het secretariaat.  
Monika Buch en Hans Kuiper richten de tentoonstelling in. 
 
Bereikbaarheid 
Het Grafisch Lyceum ligt op 1,7 km afstand van het 
Centraal Station. 
Lopend: Uitgang Jaarbeurszijde, Croeselaan (langs de 
RABO-bank) tot het einde uitlopen.  
Per bus: Lijn 8 (Lunetten) en 12 (UMC/AZU) uit-
stappen bij halte Vondellaan. 
Parkeren 
Het Grafisch Lyceum heeft een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar op de parkeerplaats op het 
binnenterrein. Ingang direct na de supermarkt van AH. 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Kuiper 
Secretaris A&M 

Rietdekkershoek 21 
3981 TN Bunnik 
 030-6563905 
info@arsetmathesis.nl 
www.arsetmathesis.nl 
bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 
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