Nieuws van
Bunnik, juli 2015
A&M-dag 2015 in Deventer
Schrijf het maar alvast in uw agenda: Op zaterdag 21 november is de Ars et Mathesisdag in
Deventer. We zijn dan te gast bij de Sociëteit de Hereeniging.
Aan het programma wordt druk gewerkt.
Afscheid Hans de Rijk

Op 8 juli jl. nam het A&M-bestuur afscheid van ons markantste bestuurslid. Oprichter Hans de Rijk
werd op zijn laatste vergadering toegesproken door voorzitter Jan Stuip, waarna alle andere
bestuursleden en oud-voorzitter Aad Dijkxhoorn nog persoonlijke herinneringen ophaalden.
Hans de Rijk heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan A&M en aan vele andere organisaties en
initiatieven. Hans kreeg als afscheidscadeau twee door Monika Buch gemaakte optische illusies op
basis van abstracte reverspectieven. Rinus Roelofs maakte van papier een bijzonder object. Hans
was met beide cadeaus zeer verguld.

Donatie 2015
Mogen wij u vragen ook dit jaar uw donatie te voldoen? Donateurs kunnen gratis aan de A&M-dag
deelnemen en ontvangen daar het jaarboek. De minimumdonatie bedraagt €20.
U kunt uw donatie overmaken op rekening NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Stichting Ars et
Mathesis te Amsterdam. Als u al betaald heeft hartelijk dank. In de mail bij deze Nieuwsbrief leest u
of onze penningmeester uw donatie al had ontvangen.
Tips:
Tentoonstelling 'Verbinding/Verbundenheit' in Gemeentehuis De Bilt, t/m 18-08-2015
De exposanten zijn Truus van den Heuvel, Burkhard Hoppe en Christian Tiepold.
Truus van den Heuvel maakt verstild ruimtelijk werk opgebouwd uit vormen die in de natuur en in
de wiskunde voorkomen. Wanneer je langs haar installaties loopt, zie je het werk steeds veranderen
omdat je perspectief steeds wisselt en de hangende vormen zachtjes bewegen op de
luchtverplaatsing (www.truusvandenheuvel.nl)

Symposion 2015 in Gorinchem, t/m 30 augustus 2015

Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie: 0183 – 513766 en http://www.symposion-gorinchem.nl/
In de zomer van 2015 zal de oude vestingstad Gorinchem voor de derde keer toneel zijn van de grote
kunstmanifestatie Symposion Gorinchem.
Gorinchem is dé stad van de beeldende kunst met meer dan 100 sculpturen en objecten in de
openbare ruimte. Veel beelden zijn er gekomen op initiatief van Stichting Symposion Gorinchem.
Deze editie exposeren 170 kunstenaars met 430 kunstwerken op 10 binnen en 5 buitenlocaties in
Gorinchem. De toegang tot Symposion 2015 is Gratis.

Bridgesconferentie: een internationale A&M-week

http://bridgesmathart.org/bridges-2015/2015-art-exhibition/

A&M is ook te vinden op:
http://www.arsetmathesis.nl/
https://www.facebook.com/pages/Ars-et-Mathesis/1588815008015068
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3427119

Met vriendelijke groet,
Hans Kuiper
Secretaris A&M

Rietdekkershoek 21
3981 TN Bunnik
 030-6563905
info@arsetmathesis.nl

bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896

