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Vanwege de Corona crisis is dit een andere nieuwsbrief dan U van mij gewend bent. Ook voor mij zijn
heel veel exposities, workshops, projecten waar ik aan mee werk gecanceld en/of verplaatst naar
2021. Dat houdt in dat er dus nauwelijks inkomsten binnen komt, terwijl de kosten, zoals de huur
van mijn atelier, onverminderd doorgaan.
Voordeel is wel dat ik me nu voor 100 % kan focussen op het creëren van kunst. Ook geeft deze tijd
mij de gelegenheid om mijn atelier op te ruimen. En oude werken te reconstrueren . Klein werk bied
ik nu aan voor een betaalbare prijs van €75 incl. (eventueel) lijst en verzendkosten. Als U al de wens
had een echte Bons toe te voegen aan U collectie is dit U kans.
Bent U geïnteresseerd stuur me dan een antwoord via deze mail. Ik stuur U dan een foto in hoge
resolutie zodat U het werk beter kan bekijken. In de bijlagen vindt U informatie over de werken .
Mocht U de behoefte hebben om het werk eerst in het echt te willen zien. Maak dan een afspraak met
mij. Een persoon per keer en wij houden afstand conform de richtlijnen van het RIVM.

O.a. deze mini werken voor €75,- per stuk, incl. Verzendkosten en lijst . (zie voor meer info de bijlage)

• Van 14 juni tot 12 september zijn 3 werken van mij te zien in de groepstentoonstelling
“Art Hollandais” in Preporche, Frankrijk. Meer info zie: http://dekamergalerie.nl/calendar/
Laatste nieuws: De grenzen zijn weer open naar Frankrijk.

• Tijdens de kunstmaand op Ameland in november zal ik de laatste twee weken in residentie gaan
aldaar. (15 - 30 november )Ik zal daar een interactieve rijstinstallatie ontwikkelen waar het
publiek bij betrokken zal worden . Er is dan ook een expositie van mijn werk en geef ik
workshops. Hou hun website in de gaten: https://www.kunstmaandameland.com

• De tentoonstelling “Groeten uit Delft” dat aanvankelijk in april zou hebben plaatsgevonden is nu
verplaats naar 24 jan. - 11 febr. 2021
Zie: https://arti-shock-rijswijk.nl/expositie-groeten-uit-delft-73.

• De tentoonstelling : “Vijf Indonesische Kunstenaars” waar ik curator van ben is voorlopig even in
de ijskast gezet. Door de Corona crisis hebben we de tentoonstelling helaas moeten cancelen. Het
zou anders nu lopende zijn bij BartArtBox in Thesinge. Het concept ligt klaar en we zoeken nu
een nieuwe geschikte locatie.

• Samen met schrijver/dichter Albert Hagenaars uit Bergen op Zoom ben ik nog bezig met een

poëzie project. Daarin willen wij elkaar inspireren in woord en beeld . Al eerder hebben wij samen
gewerkt. Zie:https://www.alberthagenaars.nl/index2.htm
We hopen in 2021 de bundel te kunnen presenteren.

• Op eerste Pinksterdag gaat het Stedelijk museum in Schiedam weer open. U kunt dan weer een
Pakje Kunst trekken uit de automaat. En wie weet trekt U er wel eentje van mij.
Wist U dat U ook een pakje Kunst on line kan bestellen?
Zie: https://www.pakjekunst.com/bestellen?
fbclid=IwAR1ujM3MCD4Zrg23JI4DrajOTRCNo7E56pXxgfbQwflLhytbyHbPB-GmC14

Reguliere activiteiten waar ik meestal aan mee doe, zoals Open Monumentenweekend, Delftse Salon
met open atelierweekend is momenteel nog niet bekend of deze door zal gaan. Hou hun website in de
gaten.

Tot de volgende Nieuwsbrief
Edith Bons, Beeldend kunstenaar
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