Nieuwjaarsreceptie
Deshima Bonsai Studio

Winterbomenpresentatie
Bonsai Café NL

zaterdag 4 januari 2020
een gelegenheid om met elkaar op feestelijke wijze het nieuwe bonsaijaar in te luiden;
een gelegenheid om familieleden, vrienden, kennissen en geïnteresseerden kennis te laten maken met
de enige winterbomenpresentatie in de regio;
het is een open podium dat betekent een gelegenheid voor iedereen zijn/haar bonsai in wintertooi
aan ons te laten zien;
een gelegenheid om wel of niet van het geijkte pad af te wijken en juist de ultieme creatieve
opstelling te laten zien;
een gelegenheid om met elkaar te genieten van hoe mooi bonsai in de winter zijn (al dan niet met
draad, stangen of andere hulpmiddelen).
Laat het ons zien!
PROGRAMMA vrijdag 3 januari 2020
Deelnemers aan de Winterbomenpresentatie die niet in de gelegenheid zijn zaterdagmorgen
vroeg hun boom aan te bieden kunnen dat ook op vrijdagavond tussen 19.00-21.00 uur doen.
Onder het genot van een lekker drankje wat wij u aanbieden hebben we voorpret!

•

PROGRAMMA zaterdag 4 januari 2020
09.00–
10.00 uur:

aanleveren bomen voor de Winterbomenpresentatie.

•

10.00 uur:

heet Michiel u namens Bonsai Café NL van harte welkom, geeft
informatie van huishoudelijke aard en opent de
Winterbomenpresentatie 2020.

•

10.00 uur:

Start verkoop loten.
Als 3e prijs biedt Bonsai Café NL een cadeaubon aan te
besteden bij Deshima Bonsai Studio.
De 2e prijs is de rotsbeplanting van de ochtend-demo en
als 1e prijs de verrassingsboom van de middag-demo.
Na het bekend maken van de 1e, 2e en 3e prijs hebben we dit jaar
een unieke bonsai gerelateerde Tombola!

•

10.30 uur:

Presentatie/demo door Gerry Vestering en
Ruben Bouwmeester.
Ruben vertelt aan de hand van voorbeelden hoe hij met
cement is begonnen en hoe het proces van een
rotsvervaardigen verder verloopt. Hij neemt voorbeelden
mee hoe hij rotsen heeft beplant.

Daarna pakken Gerry en Ruben de uitdaging op een
door Ruben speciaal voor ons vervaardigde rots te
beplanten.
Ons presentatieduo laat ons ook zien als je dan een rots hebt, hoe
deze op een schaal bevestigd wordt.
Enig voorwerk is in de afgelopen weken verricht om uiteindelijk
een prachtig resultaat te kunnen laten zien.
Het is een interactieve presentatie en demo; vragen
kunnen gesteld worden.
We verbinden aan deze presentatie geen eindtijd. Rondom hen
heen kan een drankje genuttigd worden of een goed gesprek
worden opgezet.
Ruben en Gerry sponseren ons en Bonsai Café NL heeft de
onderschaal ter beschikking gesteld.
En en en en ………….. deze beplante rotsopstelling zal inzet van de
loterij zijn!!!!!!
•

13.00 uur:

De glazen bubbels worden gevuld en Teunis Jan opent het nieuwe
bonsaijaar en de nieuwjaarsreceptie van Deshima Bonsai Studio.

•

13.15 uur:

Start demonstratie in het Zenlokaal door Bart Verstappen.
Bart onze bonsaitopper uit Brabant. Is al jaren een prominente en
sympathieke Bonsaika van Bonsaivereniging Brabant.
Bart staat bekend om zijn gedetailleerde manier van bonsai
vormen; Bart is gediplomeerd keurmeester.
Bart gaat aan de slag met een zeer uitdagende demoboom.
U bent van harte uitgenodigd op een interactieve wijze dit
proces te volgen.

•

15.00 uur:

Demo pauze

•

16.00 uur:

Verloting en Tombola!!

De rest van de middag genieten we van de Winterbomenpresentatie met bonsai die we elkaar
willen laten zien en waarover we vertellen. Velen zijn weer een stapje verder of anders gegaan
in het “out of the box” presenteren.
Wij heffen geen entree, maar een bijdrage in de fooienpot is altijd welkom!

Deshima Bonsai Studio is bedoeld als ontmoetingsplaats en doorgeefluik voor alle bonsaigerelateerde
zaken; www.deshimabonsai.nl.
Bonsai Café NL wordt gehouden bij Deshima Bonsai Studio en is op de 1e zaterdag van de maand.
Een ontmoetingsplek voor en door bonsailiefhebbers; www.bonsaicafe.nl.

