
 

        Nieuws van  

 
Bunnik, september 2016 

 
Beste donateur, 
 
Ars et Mathesisdag 2016 is op zaterdag 19 november in Amsterdam 
 
 
Op zaterdag 19 november houden we ons 
jaarlijks Symposium over Kunst en 
Wiskunde in Amsterdam.  
We zijn dan te gast bij de UvA op de locatie 
van het Science Park, Watergraafsmeer.  
Science Park is goed per trein bereikbaar, 
het heeft een eigen NS-station voor de deur. 
 
Het programma krijgt al vorm. Als het 
definitief is sturen we het u ruim van te 
voren op.  

 
 
Oproep tot deelname aan de Tentoonstelling 
We organiseren dit jaar ook weer een tentoonstelling. We nodigen u uit daarvoor uw werk 
beschikbaar te stellen.  De tentoonstelling, zo’n 3 weken voorafgaand aan de A&M-dag, is bedoeld 
om de aandacht te trekken van de studenten en medewerkers voor de A&M-dag. Er zijn vitrines 
beschikbaar, in de hal is er plaats voor een groot staand werk en er zijn ook mogelijkheden voor in 
de ruimte hangend werk. Mogelijk kunnen de kunstwerken ook bij IMAGINARY (zie onder) worden 
tentoongesteld. Aanmelden bij de secretaris. 
 
Tips 
 

 IMAGINARY 
 

De IMAGINARY tentoonstelling is 
binnenkort in verschillende plaatsen 
in Nederland te zien. O.a. in 
Eindhoven, Amsterdam en 
Groningen. Van september 2016 tot 
juni 2017. De toegang is vrij! 
Klik hier t.z.t. voor de details.  

 

 Verkooptentoonstelling Jan de Koning 
Jan de Koning is sinds mensenheugenis exposant op onze Ars et Mathesisdag. Na 50 jaar 
houtbewerken en het maken van wiskundige mathematische objecten, meubels, puzzels 
en blokkendozen houdt Jan er om gezondheidsredenen mee op. Er is op zondag 2 oktober 
in de tuin bij zijn werkplaats in Rotterdam een unieke verkooptentoonstelling en veiling van 
de voorwerpen die Jan in de loop der jaren heeft gemaakt.  Klik hier voor tijd en plaats. 

 
Overleden 
Onze leden Jan Marcus en Piet van Mook zijn eerder dit jaar overleden. Beiden waren 
opvallende A&M-ers,  kunstenaars die voor ons presentaties hielden over hun werk of als exposant 
of deelnemer aan de tentoonstelling kleur gaven aan de Ars et Mathesis dag. Piet van Mook was 
om zijn hoge leeftijd al enige tijd slapend lid. Jan Marcus bezocht de A&M-dag tot op het laatst, de 
laatste jaren in een rolstoel. 
Ook papierkunstenaar Nel Linssen is onlangs overleden. Zij was een van de kunstenaars in ons 
jaarboek 2015. 
 
 

mailto:info@arsetmathesis.nl?subject=A&M-Tentoonstelling%20bij%20de%20UvA
https://imaginary.org/
http://www.arsetmathesis.nl/pdf/JandeKoningVerkooptentoonstelling.pdf


Donatie 2016 
 
Volgens de penningmeester heeft u uw donatie voor dit jaar al overgemaakt.  
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. 
 

 

 

wordt gesponsord 
door: 

 
 

mailto:info@arsetmathesis.nl
http://www.arsetmathesis.nl/
https://www.facebook.com/Ars-et-Mathesis-1588815008015068/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3427119&trk=my_groups-tile-grp

