KUNSTBERICHT De schoonheid van Geometrie

Heden Verschenen!
De Schoonheid van Geometrie
Beste mensen, Vrienden en Bekenden,
Soms wordt een droom werkelijkheid! Bijvoorbeeld over schoonheid, in dit
geval over de Schoonheid van Geometrie in boekvorm van Monica Maat en
Michel Martinus. Sommigen van u hebben eerder al bericht ontvangen over
het verschijnen van ons kunstboek 'De Schoonheid van Geometrie'.
Vandaag willen wij graag in bredere kring bekendheid geven aan het
verschijnen van het kunstboek. Het boek bevat een eenvoudige toelichting
over geometrie, geschreven door Monica aan de hand van haar geometrische
afbeeldingen met gedichten die op verzoek van Monica door Michel Martinus
zijn geschreven en de geometrie vanuit een hele andere invalshoek
benaderen.
Een unieke mogelijkheid werd geboden door het team van uitgever Boekscout.
Zij hebben met veel enthousiasme gehoor gegeven aan de wens van Monica
om het boek op artistieke wijze te mogen vormgeven en zij kreeg daarvoor
geheel de vrije hand.
Het kunstboek wordt op zondag 8 juli a.s. gepresenteerd in het Stadsmuseum
van Harderwijk, waar o.a. ook de gelijknamige expositie met geometrisch werk
van Monica geopend zal worden.
Wij zijn zeer vereerd dat officieel het eerste exemplaar in ontvangst zal worden
genomen door Corien van der Meulen, directeur van het prachtige
Stadsmuseum in Harderwijk.
Zonder enige verplichting van koop bent u van harte uitgenodigd om op zo. 8
juli deze feestelijke middag in Harderwijk bij te wonen! Later in de tijd ontvangt
u nog het feestelijke programma voor deze middag.

Meer informatie over het kunstboek
Via de link Monica Maat - Uitgave KUNSTboek De Schoonheid van Geometrie ... is
veel meer informatie te vinden en kunt u een gedicht van Michel Martinus uit
het boek lezen. Op deze blog is tevens een rechtstreekse link aan te klikken
naar de pagina waar het boek, indien u dat wilt, gemakkelijk bij de uitgever
besteld kan worden.
Mocht u het leuker vinden om het boek tijdens de opening in Harderwijk aan te
schaffen reageert u dan s.v.p. even via een mail naar Michel of mij, zodat wij
het boek kunnen reserveren. Het boek heeft een vaste prijs van € 17,99 dat u
vooraf op onze rekening kunt overmaken.
Michel Martinus: joz.brummans@gmail.com
Monica Maat:

info@monicamaat.nl

Klein tipje van de sluier
Er is o.a. een optreden van het Anido Guitar Duo, waarvan de componiste
speciaal een compositie heeft geschreven bij de schilderijen van Monica. Veel
meer over dit wereldwijd optredende duo en het ontstaan van de compositie
kunt u in de volgende brief lezen.
En dan is er nog een korte film over geometrie die Monica laat maken en die,
naast de presentatie van het kunstboek, op 8 juli in Harderwijk haar première
zal beleven. In de volgende brief is hierover veel meer achtergrondinformatie
te lezen.
Over al dit feestelijk schoons en over kunsthistorica Sophie van Steenderen
die op ons verzoek de expositie zal openen, waarmee wij zeer vereerd
zijn, ontvangt u zoals aangegeven, later in de tijd meer informatie.
Voor nu een hartelijke groet, Monica Maat en Michel Martinus
Stadsmuseum Harderwijk: zo. 8 juli 2018. Donkerstraat 4, 3841 CC
Harderwijk
Contact met mij opnemen? Laat een reactie achter op mijn site.

Nieuwe werken
Geometrisch werk:
Manipuleerbaar...
Geometrisch optisch
werk: Vensterkruis,
manipuleerbaar
waarnemen. Dit...

Blogs

Geometrisch werk:
Optische...
Geometrisch werk:
Optische waarneming
Vierkantvulling. Het
werk is in diverse...

Exposities
Monica Maat Kunstboek 'De schoonheid van
Geometrie' aangevuld met gedichten van
Michel Martinus
in Harderwijk

Uitgave KUNSTboek De Schoonheid van Geometrie van
monica maat en michel martinus. Stadsmuseum
Harderwijk
Geplaatst 8 maart 2018
Uitgave kunstboek: MONICA
MAAT en MICHEL MARTINUS ...

Als U deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, mailt u mij dan s.v.p. even via de site.

