Nieuws van
Bunnik, januari 2016
Beste donateur,
Ars et Mathesisdag 2016 is op zaterdag 19 november
Ook dit nieuwe jaar staat het bestuur weer in de startblokken voor de organisatie van de A&M-dag
2016.
De A&M-dag is altijd op de derde zaterdag in november. Die valt dit jaar op 19 november. Zet het
a.u.b. alvast in uw agenda, zo voorkomt u dat u er met een ander een onbedoelde afspraak op
maakt. Programma en locatie zijn nog helemaal open. Heeft u tips meldt ze ons.
Let op: in de bijsluiter van de nazending van ons jaarboek zat ik er wat betreft de datum een dagje
naast……





Tips
Wij hebben twee tips voor u:
In Panorama Mesdag is t/m 6 maart de tentoonstelling “De wereld van Mesdag in Stereofotografie”.
Stereofotografie-expert Job van de Groep geeft op 24 januari een lezing getiteld: “Bekijk de Wereld
eens door een andere bril”. Mesdag is gratis toegankelijk met de MJK. Voor de lezing geldt een
toegang van €5. Aanmelden via de site van Mesdag.
In Beeldengalerij het Depot in Wageningen is t/m 28 maart werk te zien van Gertjan Evenhuis. Het
Depot stelt als eis aan de tentoon te stellen kunst dat deze betrekking heeft op het menselijk
lichaam. Het werk van Gertjan voldoet hier natuurlijk ook aan. De geometrische vormen zijn als
hulpconstructies min of meer naar binnen gesmokkeld.

Donatie 2016
Mogen we dit jaar weer op u rekenen? Uw kunt uw donatie, minimaal €20, overmaken op
onderstaande bankrekening, o.v.v. donatie 2016. Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Hans Kuiper, secretaris
Klaas Lakeman, penningmeester
p/a Rietdekkershoek 21
3981 TN Bunnik
 030-6563905
Email: info@arsetmathesis.nl

Kijk ook eens op onze website
Ars et Mathesis zit ook op Facebook
Ars et Mathesis zit ook op Linkedin

bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Ars et Mathesis te Baarn.
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