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Bij het maartnummer van TK&C zal worden meegezonden naar alle abonnees:
Een aparte A3 poster om onze Verzamelaarsbeurs te promoten.
Hang deze s.v.p. goed zichtbaar op een publieke plek (leeszaal, bibliotheek e.d.).
20 maart : onze Verzamelaarsbeurs Etnografica in Dordrecht.
5 juni : Huisbezoek in de omgeving van Dordrecht
De Externe Agenda is in Footprints weer bijgewerkt – en
André heeft weer Websels voor ons en een aantal Ramsj boeken.

Beste mensen,
Het Galeriebezoek in Tuil verliep geanimeerd. De voordrachten werden gehouden in de sfeervolle ruimte van B&B “De Lindenhof”, die ook de prima catering verzorgde. Nogmaals dank aan
alle organisatoren! Na de lunch het bezoek aan de vlakbij gelegen galerie “Afrika aan de Waal”.
20 maart – De Verzamelaars-beurs Etnografica van onze vereniging. Deze derde editie van
onze beurs zal weer in Dordrecht plaatsvinden, zelfde locatie. Een bezoek aan deze beurs is
interessant zowel voor leden als voor belangstellenden, die zo kunnen kennismaken met onze
vereniging. Leden-standhouders kunnen een tafel huren á € 25,- . Indien de ruimte dit toelaat,
kan ook geopteerd worden voor twee tafels. Nadere bijzonderheden vind je op de Beurspagina
van onze website. Info bij Dirk van Burgel dirkvb@xs4all.nl . Inmiddels hebben zich alweer
ruim 20 standhouders aangemeld, en er is ruimte voor nog meer. Dus meld je aan!
In de wikkel van het maartnummer van TK&C tref je ook nog een A3 poster aan, die de
aandacht vestigt op onze Etnografica Beurs. Hang deze svp goed zichtbaar op een (semi-)
openbare plek, bijvoorbeeld in de lokale bibliotheek, museum, galerie e.d. Dit is voor het
eerst, dat we op deze wijze promoten, dus we zijn benieuwd: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Iets dat gemakkelijk afbreuk kan doen aan de sfeer bij allerlei bijeenkomsten is een verhitte
discussie over “Echt of niet-echt”. Dat vinden we jammer en zo'n discussie is ook zelden nodig
of constructief, omdat harde standpunten over dit onderwerp vrijwel altijd relativering behoeven.
De argumenten daarvoor kun je vinden in het artikel “Echt of niet-echt” (deel 5a & 5b) in
TK&C, dat te lezen is via de pagina ‘Grondbeginselen’ op de website en hier .
5 juni Huisbezoek in omgeving Dordrecht – onze gastheer heeft een gevarieerde collectie. Je
kunt je opgeven hiervoor bij tribalekunstencultuur@gmail.com
In het maartnummer van TK&C komen o.a. aan de orde: De beroemde stenen armbanden uit
de Hombori regio (André Smit); Een bezoek aan de Mursi, een nomaden-volk, dat lipschotels nog
in ere houdt (Guus van den Boogaard); Een interview van kunstenaar Wim Kamphuis (Nienke
Essed); en De betekenis van antropomorfe figuren bij de Azande en Mangbetu (M. Hofkamp).
En verder zijn de cover-foto’s weer van mooie verhalen voorzien.
André heeft weer gezorgd voor een aantal mooie ‘Websels’, en wel zeven Ramsj boeken.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, Marchinus Hofkamp
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Externe Agenda
Museale exposities
- tm 6 maart '16
- Voorjaarsvakantie in alle locaties vh Museum voor Wereldculturen, met een
heel programma voor kinderen. Een mooie gelegenheid om de jeugd kennis
te laten maken met andere culturen.
Programma van Afrika Museum, Berg & Dal
Programma van Museum Volkenkunde, Leiden
Programma van Tropenmuseum, Amsterdam
- tm 28 maart '16
- Afrikamuseum, Berg en Dal, Rhythm & Roots. Afrika & muziekgeschiedenis
- tm 28 maart '16
- Wereldmuseum, Rotterdam - De Perzen
- tm 3 april '16
- Verzetsmuseum, Amsterdam - Koloniale oorlog 1945-1949,
Gewenst en ongewenst beeld
- tm 17 april '16
- Museum aan de stroom, Antwerpen, BodyArt in de brede zin van het woord
- tm 24 april '16
- De Warandapoort ,Tervuren (BE) Tervuren en de band met Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika
- tm 1 mei '16
- Missiemuseum Steyl, Steyl, Afrika en Limburg , selecties collectie Cadier &
Keer en van 2 verzamelaars (hals-, arm- en enkelbanden en goudgewichtjes).
- tm 16 mei '16
- Nederlands Leder- & Schoenenmuseum, Waalwijk, Huid als communicatie
- tm 21 mei '16
- Allard Piersonmuseum, Amsterdam, Pop Up expo van DWDD, Japan.
Paulien Cornelisse liet zich inspireren door depotstukken Museum v.WereldC.
- tm mei '16
- Museum Volkenkunde, Leiden, Verbinding van Culturen: Chinezen uit
Indonesië in Nederland, tentoonstelling met uniek erfgoed.
- tm 17 juli '16
- Musée Dapper, Parijs Chefs-dóevre d'Afrique , meesterstukken uit Afrika
- tm 14 aug '16
- Museum Volkenkunde , Leiden DE BOEDDHA in verschillende landen
- 26 jan tm 23 okt '16 - Museé du Quai Branly, Parijs, Étrangement Humain. Relaties tussen mens
en ongebruikelijke voorwerpen
- vanaf 29 april '16 - Wereld Museum, Rotterdam - Afrika 010, eindelijk weer een tentoonstelling
van Afrikaanse kunst in het Wereldmuseum.
- tot 2017
- is het Afrika Museum in Tervuren gesloten wegens renovatie.
- tot nader order zijn - Musea van het Verre Oosten te Brussel gesloten ‘om veiligheidsredenen’
Lezingen en cursus-aanbod
geen nieuws
Veilingen
- 27 feb '16
- Münster, Zemanek Tribal Art Auction
- 18-28 maart '16
- Brussel, World Arts Auctions (WAA), Tribale kunstveiling
- 22 mrt - 5 april '16 - Amsterdam, De Zwaan, Kunst- en Antiekveiling,17 tm 20 mrt kijkdagen.
- 23 maart '16
- Middelburg, Zeeuws Veilinghuis, Aziatica
- 23 maart ,8 april, 21 juni - Parijs, Drouot, Art tribal
- 28 mei '16
- Münster, Zemanek, Tribal Art Auction.
- 31 mei '16
- Zürich, Köller, Asiatica, China, Nepal, Tibet
- 11-21 juni '16
- Brussel, World Arts Auctions (WAA), Tribale kunstveiling.
-17-18 juni '16
- Stuttgart, Nagel, Aziatische kunstveiling
- 23 juni '16
- Parijs, Sotheby Arts d'Asie
- online veilingen via - eBay; Galerie Walu-Koller; Zeller(Afrika); Zeller(Asiatica); Catawiki wkl.;
en de veiling door Tribal Art Magazine
Beurzen
- 11-20 mrt '16
- 20 maart '16
-19&20 maart '16
- 2&3 april '16
- 16-17 april '16
- 1 mei '16
- 8-12 juni '16

- Maastricht Tefaf , Kunstbeurs
- Dordrecht, Verzamelaarsbeurs Etnografica van onze vereniging.
- Nieuwegein, Verzamelend Nederland, verzamel- en curiosamarkt
- Wilrijk/Antwerpen, Fair 2016, Tribale Kunst & Etnografica Beurs
- Utrecht, VerzamelJaarbeurs- verzamel- en curiosamarkt
- Grevenbroich (Dtsl) Schloss Huelchrath, Afrikaanse kunstbeurs.
- Brussel, BRUNEAF, Etnografiebeurs
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Muziek, Dans en Performance
- tm begin mei
- treden op veel plaatsen in Nederland op The African Mamas – Z- Afrikaanse
groep, bekend geworden door Paul Simon. Niet echt authentiek, maar …
- 6 maart '16
- Amsterdam Bimhuis, Boubacar Traoré, Malinese Blues
- 14 tm 16 mei '16
- Nijmegen, Musicmeeting, wereldmuziek festival
- 24 juni '16
- Amsterdam, Bimhuis, Pandit Vishwa Mohan Bhatt op de India'se slide-guitar
- 25 en 26 juni '16
- Tilburg, Festival Mundial, wereldmuziek en wereldmarkt
- 2&3 juli'16
- Hertme, Afrika festival Hertme, wereldmuziek en wereldmarkt.
- elke zondag 10-12 uur - Leiden Museum Volkenkunde - Balinese Gamelan
- elke 1e & 4e zondag vd maand, 12 - 13u.- Leiden Museum Volkenkunde - Japanse fluit
Verkoopexpositie door leden
geen nieuws
Nieuwsbrieven van Leden - Handelaars - stuur een email aan :
- African Art te Rotterdam - De Buytensael te Arnhem - Becker Antiques te Amsterdam Hoogenbosch te Gorredijk - Lemaire te Amsterdam - Zwartenkot Ethnographic Art Books te
Leiden

Websels
Websels 1:

goudgewichten met beesten

www.ville-ge.ch/mhng/paleo/paleo-pdf/spec-10/pal-spec-10-32.pdf
Le bestiaire dans un chiffon. Poids à peser lʼor (Côte-dʼIvoire et Ghana)
Michel Egloff
Artikel uit 2005 over beesten op goudwichten vanhet Natuurhoistorisch museum te Geneve met 48
afbeeldingen in zwart-wit
Pdf 12 pagina’s

Fig. 6:

Photographie : Ernst Winizki.
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Websels 2:
Ogoni maskers
http://www.walu.ch/ogoni-P.htm
Ogoni
Joan David
Ogoni maskers van Walu Shop
70 pagina’s
Tentoonstelling uit 2002 met
korte inleiding en vele volzijds
fotos
Pdf 70 pagina's (klik
rechtsonder op pdf)

Websels 3:

Kalebassen Nigeria

http://www.penn.museum/sites/expedition/calabashes-in-northern-nigeria/
Calabashes in Northern Nigeria
Mildred A. Konan
Expedition Magazine 17.1 (September 1974): Expedition Magazine. Penn Museum, September 1974
Pdf 30 pag ( klik pdf rechtsonder)
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Websels 4:

Keramiek uit de Andes

http://www.fowler.ucla.edu/collections/andean-ceramics
Collection of Andean Ceramics fowler museum
During Peru’s long history, many civilizations have flourished and subsequently disappeared. Among
these are the Chavin, Paracas, Nasca, Moche, Huari, Chimú, and Inca. Many of these cultures had
highly complex, stratified societies. They were known for impressive stone architecture, extensive road
systems, elaborate religious ceremonies, exquisite weaving, jewelry and ceramics.
This set is a sampling of ceramics from the Andes Region of South America, ranging in date from
approximately 100 to 800 C.E. All are in the permanent collection of the Fowler Museum at UCLA.

Doorbladerbare website met meer dan
400 stukken, met veelal meerdere
grote foto’s per afbeelding.

Vessel Wari (provincial) Peru/Bolivia c. 700
- 1000 A.D. Ceramic H: 8.5 in

Een expositie / vernissage of benefietactiviteit kan voor de website te allen tijde aangemeld worden.
Plaatsing van een kort bericht op de website en in Footprints is gratis. Het is aan de redactie om te
bepalen of een bericht geschikt is of niet. Wil je zeker zijn van tijdige vermelding in 'Footprints', dan
dien je dit 6 weken tevoren bij ons op te geven.

Mocht je geen belangstelling hebben voor deze Nieuwsbrief van de Vereniging
Tribale Kunst en Cultuur, beantwoord dan s.v.p. deze Footprints-mail met het verzoek tot uitschrijving
uit de verzendlijst.
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RAMSJ signaal
ramsj boeken over tribale kunst en cultuur
Zie voor uitgebreide beschrijving en boekhandelaar de ‘Leden-Pagina’s’. Deze maand betreft het
zeven boektitels, met interessegebieden variërend van Birma tot Mexico
We geven hierbij geen oordeel over de inhoud of kwaliteit van de boeken.
Reacties of aanvullingen op Ramsj-Signaal s.v.p. naar André Smit : webselsfootprints@xs4all.nl

Eclectic Collecting. Burmesische Kunst im Denison-Museum.

Ceintures ethniques. Ethnoschmuck aus Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika.

Botschaft der Steine. Indonesische Skulpturen aus der Sammlung BarbierMueller, Genf.

Admiralitätsinseln. Kunst aus der Südsee.
Museum Rietberg Zürich 2002.

Der Altmexikanische Federkopfschmuck.
Museum für Völkerkunde, Wien 2012.
(

TSCHUMI, REGULA.Tschumi: Vergrabene Schätze der Ga

Sculptures des trois Volta:
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