
 

 

Nieuwsbrief van oktober 2017 

In deze Nieuwsbrief geven we u deze informatie: 
- programma van de A&M-dag 2017 
- oproep tot deelname aan de tentoonstelling voorafgaande aan de A&M-dag 
- oproep tot deel name als exposant tijdens de A&M-dag 
- opgave voor een lunchpakket 
- Kunstproject in Friese graanvelden 
- de verhoogde minimumdonatie voor 2018 
 
Grafisch Lyceum Utrecht 
 
De A&M-dag wordt gehouden op 
zaterdag 18 november. U bent vanaf 
9.45 uur welkom bij het Grafisch 
Lyceum, Vondellaan 178, 
3521 GH Utrecht. 
Het Grafisch Lyceum is makkelijk per OV 
bereikbaar. Het heeft een NS-station 
"voor de deur", station Utrecht Vaartsche 
Rijn. Er is een zeer beperkte parkeer-
mogelijkheid op het binnenterrein van 
het Grafisch Lyceum. 
De toegang is gratis voor donateurs, u 
mag een introducé (of meer dan één) 
meenemen, zij betalen €10 intree.  
. 

 
Bas Overvelde over Transforming Materials 

(filmpje) 

 
Bas Edixhoven over Guggenheim Bilbao 

 
Programma A&M-dag 2017 
We zijn erg trots op het programma 
dat als bijlage bij deze Nieuwsbrief 
aantreft met bijdragen van: Rinus 
Roelofs, Johan Gielis, Bas 
Edixhoven en Bas Overvelde. 
 
Carla Feijen en Melle Stoel 
vertellen over hun kunst, waaraan 
het A&M-jaarboek 2107 is gewijd. 
Bart Heukelom zet de (nieuwe) 
exposanten in de schijnwerper.  

https://vimeo.com/199636319


 

Johan Gielis over 
De Meetkundige Schoonheid van Planten 

Exposanten 
 
Traditioneel zijn er op de Ars et 
Mathesisdag altijd een aantal tafels 
beschikbaar voor exposanten. Zij 
kunnen dan hierop hun werk tonen en 
erover met de deelnemers van de A&M-
dag van gedachten wisselen. Altijd heel 
inspirerend!  
 

Lunch 
Bij de ontvangst en tijdens de 
theepauze krijgt u van ons wat te 
drinken. Voor de lunch moet u zich 
echter aanmelden, zodat wij voor u 
een lunchpakket kunnen reserveren, 
de kosten daarvan bedragen €10, ter 
plaatse te voldoen.  
 

 
Rinus Roelofs over Het Weven van Veelvlakken 

 
Tentoonstelling 
Om de belangstelling van studenten en docenten te trekken organiseren we 
een tentoonstelling. Deze gaan we op 1 november inrichten. De 
tentoonstelling is ook onderdeel van de open dag van Grafisch Lyceum. Tot nu 
toe hebben we alleen een aanmelding van Wim van Dam ontvangen. We 
willen ook anderen in de gelegenheid stellen om deel te nemen met plat en 
ruimtelijk werk. Als er dan nog tentoonstellingsruimte over is wordt dit 
aangevuld met werk van de bestuursleden. 
 
Aanmelden bij secretaris 
Meldt u zich s.v.p. aan bij de secretaris voor de deelname aan de 
tentoonstelling, exposanten en/of lunch. 
 
 

mailto:info@arsetmethesis


Donatie 2018 
Het bestuur heeft de minimumdonatie voor 2018 op €25 gesteld. 
Dit is de eerste verhoging van de minimumdonatie sinds de invoering van de 
euro. We melden dit nu al omdat sommigen van u al op de Ars et Mathesisdag 
hun donatie voor volgend jaar voldoen. 
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. 
 
Leeuwarden Friesland Culturele 
Hoofdstad van Europa 2018 
Ons lid Henk Rusman is initiatiefnemer 
van een bijzonder landschapsproject in 
Friesland waarin hij zelf een coördi-
nerende rol vervult. In de bijlage vindt u 
nadere informatie over deze kunst-
uitingen in graanvelden. Er is nog 
ruimte voor deelname door enkele 
kunstenaars. U moet dan wel een 
voorstel doen voor een kunstproject 
waarvan de beste kunnen worden 
geselecteerd. Kunstenaars moeten hun 
project zelf uitvoeren. Het streven is 
per project €2500, (incl. alle kosten) 
beschikbaar te krijgen. Voor zowel 
opgave als informatie kunt u contact 
opnemen met Henk Rusman of 
 0518 421686 

 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Kuiper 
secretaris Ars et Mathesis 
Rietdekkershoek 21 
3981 TN BUNNIK 
 
 030-6563905 
info@arsetmathesis.nl 
 
website 
linkedin 
facebook 

mailto:h.rusman@planet.nl
http://www.arsetmathesis.nl/
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3427119
https://www.facebook.com/arsetmathesis/

