Er groeit iets in Meise!
Persbericht

Fototentoonstelling Colours and Shapes
van 6 april tot 20 oktober 2013

De schoonheid van de natuur zit vaak in de kleine details waaraan we meestal voorbijgaan,
tenzij we er op gewezen worden door een geoefend kijker. Maarten Strack Van Schijndel,
sinds jaren als vrijwilliger actief in de Nationale Plantentuin van België, heeft zo’n geoefend
oog. “Alles begon met het fotograferen van de bonen uit de zadenbank van
de Plantentuin, in opdracht van de wetenschappers,” zegt Maarten, “Het was
een openbaring om zoveel diversiteit te zien: zaden van enkele centimeter
groot of slechts een paar tienden van een millimeter, kleuren van diep zwart
tot helder rood, vormen en texturen die je nooit zou verwachten.” Sindsdien
is de passie die bij hem oplaaide om naar de natuur te kijken alleen maar
sterker geworden. Telkens een bloem of een blad in de collecties van de
Plantentuin zijn aandacht trok, haalde hij zijn camera boven en moest het
vereeuwigd worden.
Het resultaat zijn prachtige foto's die de schoonheid van het plantenrijk laten zien. Voor de
tentoonstelling Colours and Shapes werden de mooiste foto’s uitgekozen, uitvergroot en op
enorme zeildoeken afgebeeld.
Praktisch

De tentoonstelling Colours and Shapes loopt van 6 april tot 20 oktober 2013 in de galerij van
het Herbariumgebouw van de Nationale Plantentuin van België. De Plantentuin is alle dagen
open vanaf 9u30.
Toegangsprijs € 6; 60+, personen met beperkingen en groepen € 5; studenten € 3; – 18
jaar, scholen en begeleiders van personen met beperkingen gratis. Het ticket geeft toegang
tot de tentoonstelling en alle collecties van de Plantentuin waaronder het Plantenpaleis (deels
in renovatie).
Nationale Plantentuin van België
Domein van Bouchout - Nieuwelaan, 38 - 1860 Meise (op 3 km van het Atomium)
A12 Brussel-Boom, uitrit 3 'Meise'
Openbaar vervoer: neem vanuit Station Brussel-Noord of vanaf metrostation Koning Boudewijn
(metrolijn 6) de buslijn 250 of 251 van 'De Lijn'.



Nederlandstalig Perscontact : Koen Es, 02/260.09.69 ; koen.es@br.fgov.be
Attaché de presse francophone : Franck Hidvégi 02/260.09.91 - franck.hidvegi@br.fgov.be.

Persfoto’s zijn beschikbaar via :
https://picasaweb.google.com/102592460575661840695/ColoursShapesCMaartenStrack?authuser=0&authkey=Gv1s
RgCP-BjOufiNOafA&feat=directlink. Gelieve © Maarten Strack Van Schijndel bij de foto’s te vermelden.
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