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Edith Bons beeldend kunstenaar
Studio Nederland: Bacinol 2, Hooikade 13, 2617AB Delft
Indonesie: Jl. Kubu Gunung 888, Tegaljaya, Badung, Bali

www.edithbons.nl
16 juni - 16 september doe ik weer mee aan de groepstentoonstelling “L’ Art Hollandais” in
Preporche, Bourgogne, Frankrijk. In deze tentoonstelling laat ik drie kunstwerken zien.
Het idee om ook kunstwerken te hangen in de verschillende vakantiehuizen is uiteindelijk niet
door gegaan(zie mijn vorige nieuwsbrief) Wellicht een andere keer.
Voor meer info en de randprogrammering zie: http://dekamergalerie.nl/calendar/

17 mei-19 juli 2019: Bedrijf presentatie in de Rechtbank van Maastricht.
Deze presentatie is uiteindelijk een solopresentatie geworden (zie mijn vorige nieuwsbrief)
Hier toon ik werken in groot formaat uit mijn hele oeuvre. Verheugd ben ik dat de rechtbank
een kunstwerk heeft opgenomen in hun collectie.

29 aug.-7okt. 2019: doe ik mee aan de Herfstsalon in Kadmium. De opening vindt plaats op 1 september
om 15.00uur. Meer info: https://www.kadmium.nl/expositie/herfstsalon-2019/

7 en 8 september 2019 van12.00-17.00 uur is mijn atelier open voor publiek Dit i.h.k. van de 24e
Delftse Atelierroute. Adres: Hooikade 13, Delft. 5 minuten lopen vanaf het station. Op zondag vrij
parkeren. Welkom!

13 september. - 20 oktober 2019 Als werkend lid doe ik mee aan de “Salon der Leden” met
als thema Nacht! Opening 13 sept. om 20.00 uur.
Meer informatie t.z.t. : https://www.pictura.nl
Pakje Kunst is een initiatief van beeldend kunstenaar Ro-Nalt Schrauen uit Tilburg.
Zie: https://www.pakjekunst.com
Mini werken van mij en vele collega’s kunt U nu trekken in het Stedelijk museum Schiedam.

Zoals U weet bevindt mijn atelier zich in een verzamelgebouw voor de creatieve industrie in Delft.
Wij als kunstenaars hebben ons verenigd om gezamenlijk een breed aanbod van workshops te
kunnen bieden. Meer informatie hierover kunt U vinden op :
https://www.ateliersbacinol.nl/workshops

Projecten:
Samen met schrijver/dichter Albert Hagenaars uit Bergen op Zoom ben ik bezig met een
poëzie project. Daarin willen wij elkaar inspireren met woord en beeld .
Al eerder hebben wij samen gewerkt. Zie: http://wwwpalawija.blogspot.com.
In mijn volgende nieuwsbrief meer hierover.
Eind dit jaar zal ik weer ruim twee maanden werken in Indonesie.
- In west Java zal ik de traditionele rijstbouw bestuderen (Kasepuhan Ciptagelar)
- In Jogyakarta zal ik Indonesische kunstenaars interviewen in aanloop naar de
tentoonstelling Indonesische Moderne Kunst (werktitel) in 2020.
Ook hierover in mijn volgende nieuwsbrief meer.
Tot de volgende Nieuwsbrief.
Edith Bons, beeldend kunstenaar
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