Nieuwsbrief van februari 2017
In deze eerste Nieuwsbrief van 2017 geven we u graag deze informatie:
- datum en plaats van de A&M-dag 2017
- IMAGINARY in Utrecht en in Leiden
- veranderingen in het A&M-bestuur
- onze nieuwe website
- minimum donatie onveranderd
A&M-dag 2017
We zijn dit jaar weer welkom bij het Grafisch Lyceum in Utrecht!
De A&M-dag wordt gehouden op de 3e zaterdag van november, dat is dit jaar
op de 18e.
Het Grafisch Lyceum is makkelijk bereikbaar. Het heeft tegenwoordig een NSstation "voor de deur", station Vaartsche Rijn.
Aan het programma wordt gewerkt. Suggesties zijn welkom. We kregen er al
enige uit de achterban.
IMAGINARY
Op dit moment is de IMAGINARY-tentoonstelling in Utrecht. In het Stadskantoor, gelegen aan het NS-station Utrecht Centraal, jaarbeurszijde. Er is een
lezingenprogramma aan gekoppeld.
Daarna is IMAGINARY in Leiden te zien. Daaraan werken de A&Mkunstenaars Carla Feyen en Monika Buch mee.
In de hal van het Stadskantoor van Utrecht is ook aandacht voor het 100-jarig
bestaan van De Stijl. Het gebouw op zich is al een belevenis!
Bestuur
Rinus Roelofs heeft helaas ons bestuur verlaten. Hij is bezig met een
promotieonderzoek en dat eist nu zijn aandacht op. Ter geruststelling: op ons
symposium hoeft u Rinus niet te missen!
Rinus' plaats wordt door een andere kunstenaar ingenomen. We zijn heel blij
met Melle Stoel.
Wist u overigens dat Rinus Roelofs binnenkort in New York exposeert? Als u
daar toevallig bent dan vindt u zijn werk in het Museum of Mathematics.
Leonardo and Luca: Using art to understand mathematics
Sunday, February 26, 6:30 pm
The mysterious powers of mathematics and its application to art were favorite subjects in
the court of Milan when Luca Pacioli and Leonardo da Vinci were there in the late 1490s.

Hundreds of years later, making models can still help us understand mathematics.
MoMath welcomes Dutch artist Rinus Roelofs, whose work exemplifies the connection
between math and art, as he guides us all in making our own Leonardo-style polyhedral
models. Learn more and register at leonardo.momath.org.

Nieuwe Website
We hebben onze website vernieuwd. Onze penningmeester Klaas Lakeman is
er erg druk mee geweest. Neem eens een kijkje.
Heeft u tips die wij via de website met anderen kunnen delen? Meld dit dan
s.v.p. aan onze webmaster.
Donatie
Het bestuur heeft de minimumdonatie voor 2017 op €20 gehandhaafd.
Mogen wij dit jaar weer op uw donatie rekenen? U kunt uw donatie overmaken
op onze bankrekening:
NL70 ABNA 055 27 11 896, t.n.v. Ars et Mathesis
Donateurs ontvangen het jaarboek en hebben gratis toegang tot ons
Symposium over Kunst en Wiskunde op de Ars et Mathesisdag.
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