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Met trots is hier de eerste nieuwsbrief van Mirjam Polman Fine-Art!

In deze tijd van COVID-19 en (lokale lockdowns) zijn er maar weinig mogelijkheden om in
contact met elkaar te blijven, om nieuwe producten te laten zien, of ideeën met je te delen.
Een nieuwsbrief geeft deze mogelijkheid wél, waardoor je vanuit huis toch een klein beetje
op La Gomera kunt zijn.

Ik zal je mailbox niet continue vullen met nieuwsbrieven, de planning is om je zesmaal per
jaar te updaten. Ik hoop dat je dit waardeert. Mocht je dit niet willen, uitschrijven is
eenvoudig: onderaan de nieuwsbrief vind je mijn email mirjampolman@hotmail.com - je zal
dan geen volgende nieuwsbrief meer ontvangen.

Een winkeltje
Sinds juli 2020 hebben we een winkeltje in het centrum van San
Sebastian! Je vindt het winkeltje precies in het
centrum, aan de rand van het grote plein waar de
prachtige hoge bomen (‘Laureles de Indias’)
verkoelende schaduw bieden. Als je op La Gomera
bent, kom een dagje naar San Sebastian, duik in
de geschiedenis van het verblijf van Columbus
alhier en drink een kopje koffie op het terras in het

midden van het plein - ik weet zeker dat ons mijn winkeltje ook ziet.

Je bent altijd welkom en.. je kan mij, Mirjam, daar ter plekke aan het
werk zien!

Speciaal en alleen in deze nieuwsbrief!
Al lijkt de wereld soms volledig tot stilstand te zijn gekomen, onze creativiteit
viert hoogtij! Mooie ideeën worden uitgewerkt in ons atelier. Er wordt
bijgeschaafd, geëxperimenteerd met materialen en kleuren… het resultaat
is veelbelovend! Het is niet iets voor aan de wand, maar is op een heel
andere manier een herinneRING aan La Gomera. Het zal binnenkort in mijn

winkel én online te koop zijn.
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Hou dus de nieuwsbrief in de gaten!

De markt in Valle Gran Rey
Vanaf januari 2021 is de markt in Valle Gran Rey ook weer geopend op
zondag en kun je Mirjam Polman Fine-Art én de zoete decoraties van
Beach-Art daar vinden. Let op, maskers zijn in het openbaar op heel La
Gomera verplicht, dus ook op de markt. Met een surveillant die hierop
toeziet en de nodige handgels, is de markt weer gestart en we zijn daar
erg blij mee. Vrijwel iedereen heeft een nieuwe plek en al is het
bezoekersaantal is niet te vergelijken met voorgaande jaren in het
winterseizoen, de sfeer is als vanouds!

Op pad in de eigen regio
Mag je op pad in eigen land en wil je iets leuks doen wat je hoofd leeg maakt van zorgen?
Ga zelf zoeken naar Sea-Glass! Het is niet zo gemakkelijk te vinden als schelpen, maar een
goed begin zijn onderstaande tips!

1. Vlak voor het diepste punt van eb, is de beste tijd om te zoeken
2. Ga naar een rommelig strand, weg van de strandtenten en opgeruimde stranden
3. Loop ongeveer met een meter ruimte langs de vloedlijn, maar...
4. Loop niet zomaar in een rechte lijn en...
5. Het liefst met de zon in je rug
5. Kijk een stukje vooruit, niet te strak naar beneden
6. Focus op schelpenbanken en rommelige stukjes op het strand 
7. Loop langzaam en heb geduld, je ogen moeten getraind raken en het léren zien

De nieuwsbrief actie - Deze actie is niet meer geldig
Deze nieuwsbrief is een klein feestje, dus we trakteren!
Op alle Beach-Art producten in de Etsywinkel https://www.etsy.com/shop/GomeraBeachArt
ontvang je 10% korting als je onderstaande code gebruikt.

BEACH0321

Niet reizen?
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te reizen, is een digitaal bezoek ook mogelijk, de
techniek staat voor niets! Beach-Art is te koop op het platform van Etsy:
https://www.etsy.com/shop/GomeraBeachArt

Wil je de verschillende Calligrams (de afbeeldingen met minuscuul geschreven woorden)
zien of kopen, die vindt je hier op Etsy: https://www.etsy.com/shop/MirjamPolmanFineArt
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Natuurlijk kan je mij bereiken via email (mirjampolman@hotmail.com) als je een persoonlijke
Calligram wilt laten maken of een bijzondere afbeelding van Beach-Art zoekt.
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