Nieuws van
Bunnik, oktober 2015
Beste donateur,
In deze nieuwsbrief vragen we aandacht voor de A&M-dag 2015, en wat daar mee
samenhangt en een mededeling m.b.t. uw donatie over 2015.

A&M-dag 2015 in Deventer
Op zaterdag 21 november hebben we weer de
Ars et Mathesisdag 2015 met een symposium in
Deventer. We zijn te gast bij de Sociëteit de
Hereeniging, Grote Poot 2, 7411 KE Deventer .
Donateurs hebben tot het symposium gratis
toegang. Introducés zijn tegen betaling à €10
welkom.

Niet vergeten:
Straks even doorgeven aan de organisatie als u:
- een lunchpakket wil
- of een exposantentafel
- of een introducé wilt meenemen.
Meld dit dan even aan het secretariaat

Lunch
Wilt u meelunchen? Voor €10 regelen we een lunchpakket. S.v.p. dit uiterlijk zondag 15
november melden aan het secretariaat.

Tentoonstelling
Er is dit jaar aan de A&M-dag geen tentoonstelling gekoppeld.

Exposanten
Wél is er dit jaar weer ruimte voor exposanten. Wilt u op de A&M-dag uw werk tonen aan en
bespreken met andere leden van A&M dan reserveren we graag een tafel voor u. S.v.p.
even te voren melden bij het secretariaat.

Bereikbaarheid van de Hereeniging.
Per auto. Waar u kunt parkeren leest u hier. Meestal betaald parkeren. Gratis parkeren kan
ook: Parkeerplaats De Worp, aan de andere kant van de IJssel. Het pontje (niet gratis)
brengt u dan naar het centrum.
Per openbaar vervoer: Vanaf NS-station Deventer is de afstand 800 meter d.w.z. ca. 10
minuten lopen. Google Earth geeft u 3 looproutes.

Donatie 2015
In de begeleidende mail las u of u reeds uw donatie heeft voldaan.
Graag uw aandacht hiervoor. Onze bankrekening is NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. Ars et
Mathesis te Baarn. De minimale donatie bedraagt €20.

Over het Programma
Het programma vindt u als bijlage bij deze Nieuwsbrief. Hieronder stippen we enkele
onderdelen eruit aan.
Smartlab Deventer is een van de ca. 35
Fablabs in Nederland.

Een staaldraad buigen in het Smartlab
Deventer met een door een computer
aangestuurde buigmachine

Een Fablab is een kenniscentrum,
ontmoetingsplek en digitale ontwerp- en
productiewerkplaats die fungeert als
ontwikkelingspartner voor de industrie, als
leeromgeving voor het onderwijs, als
laboratorium voor de kunsten, als
broedplaats voor technostarters en
ontwerpers en als openbare werkplaats voor
ambachtslieden en modelbouwers.

Driessens & Verstappen
Het kunstenaarsduo Driessens en
Verstappen maakt zgn. “generatieve kunst”.
Maria Verstappen vertelt ons erover.
Ze ontwikkelden een veelzijdig oeuvre van
software, machines en objecten. Zij kregen
hiervoor in 2013 de Witteveen+Bos-prijs
voor Kunst+Techniek.

Bart Heukelom maakte van “Kunst en Wiskunde” een studieonderwerp.
In een “interactief half uurtje” zal hij een aantal plaatjes van objecten tonen en ook wat
muziek laten horen waarbij men zich de vraag kan stellen: “Is dit nu wiskunst? ”.
Want wanneer kunnen we nu spreken van het feit dat wiskunde en kunst samen opgaan?
Daarover verschillen de meningen.

Jaarboek 2015
Papierkunst staat centraal in ons Jaarboek.
Ingrid Siliakus en Nel Linssen zijn de
gekozen kunstenaars.
Bart Heukelom interviewt de beide
kunstenaars.

M.C. Escher inspireerde Ingrid Siliakus

Donateurs krijgen het jaarboek gratis
uitgereikt. Het is ook te koop voor €10.

Sieraad van Nel Linssen

Rinus Roelofs ontdekte de lasersnijder als
gereedschap voor het construeren van zijn
ruimtelijke kunstwerken. Hij maakt er
weergaloze constructies mee.
Rinus was ook aanwezig op de Dutch
Design Week.
Hij vertelt ons o.a. over “Elevations” in het
platte vlak.

Medeoprichter Hans de Rijk nam afscheid
van het bestuur van Ars et Mathesis.
Voorzitter Jan Stuip besteedt er aandacht
aan.

Tot ziens op de 21

ste

november in Deventer!

Met vriendelijke groet,
Hans Kuiper, secretaris
Klaas Lakeman, penningmeester

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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