Als je goed om je heen kijkt,
zie je dat alles gekleurd is.

Bekijk de webversie

Beste {{voornaam}}
Poëzie speelt een belangrijke rol in mijn leven. Het ultrakorte gedicht van de onlangs
overleden dichter, schrijver en kunstcriticus K. Schippers heeft me altijd enorm
aangesproken.
als je goed
om je heen kijkt
zie je dat alles
gekleurd is
Schippers schreef het in 1959. Dit adagium zet de toon voor al zijn werk. Het gedicht is zo
beroemd dat het diende als titel voor een schitterende dichtbundel voor kinderen. Ik heb
het vaak gebruikt.
Ik leen graag zijn gedicht en maak er mijn levensmotto van. Als je kijkt naar de wereld
alsof die nieuw is, zul je het zien: het bijzondere ligt voor het oprapen. Het is van een
onnadrukkelijke humor, als ik het lees verschijnt er een zachte glimlach.
Zowel in het dagelijks leven als in mijn werk als uitgever van kunstboeken bij 99
Uitgevers/Publishers en in mijn werk voor Kameleon Kleur & Stijl past dit motto mij als
een jas. Ik wil mensen inspireren, aansporen, uitdagen en verleiden om beter te kijken.
Op een donkere dag of als het even niet goed gaat: kijk om je heen.
En als je beter kijkt, zul je kleur zien.
Tim Walker, maakte bovenstaande foto 'The Dress Lamp Tree'.
Walker's inspiratie voor deze afbeelding, die oorspronkelijk werd gefotografeerd
voor L'Uomo Vogue , kwam van het zien van baljurken die aan het plafond hingen in een
vintage winkel in Bath.
"In de winter gloeiden de lichten er doorheen", schrijft hij. Om dit beeld vast te leggen,
was een stille nacht in Eglingham nodig. "The Dress Lamp Tree, Engeland" (2002)
Voor mij is deze foto pure poëzie. De fotograaf heeft van goed-om-je-heen-kijken zijn
beroep gemaakt.
Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is.
Wat inspireerde jou vandaag toen je om je heen keek?
Mooie dag,
Riëlle

Maak een afspraak

Laat kleur zien

De kleur die bij
je past

Als je om je heen kijkt, zie je veel
mensen gekleed in donkere kleuren,
in de tram, op straat, op je werk.
Ook in de meeste winkels zie je een
groot assortiment zwarte kleding.
Heel lang liep ik als eerste naar zo'n
rek. Zwarte jas, zwarte jurk, zwarte
rok, zwart vest. Wel altijd
gecombineerd met felle kleuren.
Maar de basis was meestal zwart.
Hoe zou het zijn als je meer kleur om
je heen zou zien? Veel vrouwen
vertellen mij dat ze uit gewoonte
zwart dragen. Het is zo makkelijk. Als
ik laat zien wat het effect is van kleur
zijn ze blij verrast.
Ik draag bijna geen zwart meer. Wil jij
ook meer kleur laten zien? Maak dan
een afspraak voor een kleuranalyse.
En je weet, voelt en ziet binnen 2 uur
wat jouw kleuren zijn. En wat voor
een positieve invloed het kan hebben
op je mindset én je omgeving.

Kleur is een taal: het laat zien wie je
bent en waar je voor staat. Die taal
kun je leren. Elke kleur heeft een
psycho-zintuiglijke werking.
Mijn kracht is dat ik je in korte tijd
veel inspiratie en inzicht kan geven
zodat je anders naar je kleding – en
naar jezelf – kijkt.
Met een kleuranalyse-klassieke-stijl
kijk je naar de buitenkant.
Met de Persoonlijke Kracht Methode
kijken we samen naar wat jouw
verlangens en drijfveren zijn. Daar
komt een kleurpersoonlijkheid uit: de
kleur die het best bij jou past.

Facebook

Wil jij weten wat jouw
kleurpersoonlijkheid is? Maak dan
een afspraak.
Na een (online) test maken we een
afspraak, online of in de Studio. Je
zult verbaasd zijn wat kleur teweeg
kan brengen, op een hele positieve
manier.
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Kameleon Kleur & Stijl
Riëlle Boerland
Koninginneweg 99
2012 GM Haarlem
www.kameleon-kleur-en-stijl.nl
info@kameleon-kleur-en-stijl.nl
+31624898621

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@kameleon-kleur-en-stijl.nl toe aan uw adresboek.

