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Met gepaste trots wordt de eerste nieuwsbrief van Kunst en Beelden aan u gepresenteerd. Daar waar het in
2008 nog dromen en durven betrof is het in 2009 veel doen. Op 9 januari is Kunst en Beelden opgericht en is
de daarbij behorende website www.kunstenbeelden.nl de lucht in gegaan.

Even voorstellen……..
Nancy Hagman - van Zundert is bij velen op een
andere manier bekend; als familie, vriendin, kennis,
collega en/of leidinggevende bij Rijndam,
teammanager bij HC Victoria, commissielid van het
Zeekadetkorps Rotterdam en bestuurslid bij de
Kunstkring van Capelle aan den IJssel.
Maar dat ze ook werk maakt van haar creatieve kant
is minder bekend. In augustus 2008 heeft ze een
sabbattical kunnen nemen om aan haar dromen
gestalte te geven. Ze maakt beelden in steen of
keramiek en werkt graag in opdracht.

Wat ging hieraan vooraf?
Na de HAVO volgde zij
het totaalprogramma van 1
jaar aan de Vrije Academie te
Rotterdam. Na toelating op
Kunstacademie Rotterdam in
1984 besluit zij toch iets
anders; met de belofte er later
mee aan de slag te gaan.

In 2006 pakt ze haar oude liefde weer op door
cursussen te gaan volgen bij het SKVR. Ruimtelijke
vormgeving van Marianne Puntman. Beeldhouwen
van Bert van Beek en keramiek sculpturaal van Arja
Hoogstad volgt ze nog steeds.
e

Haar eerste expositie is tijdens de 8 Kunst en
Atelierroute in 2008 van Capelle aan den IJssel, in
het atelier van beeldend kunstenaar Frans van
Straaten geweest.
Ook mocht ze dat jaar
een opdracht voor de
PvdA in Capelle aan
den IJssel uitvoeren.
Een prijs ontwerpen
voor burgers die zich
op maatschappelijk
vlak verdienstelijk
hebben gemaakt. De
Capelse Roos, is
sindsdien vijf maal
uitgereikt.

Wilt u iets aparts voor uw medewerker, jubilaris,
klant of sportvereniging? Neem gerust contact
op, de prijs zal u verbazen.

In december werd de expositie ingericht bij Revalidatiecentrum Rijndam
aan de Westersingel 300 te Rotterdam. Op 15 januari werd deze geopend
door drs. H.J.A. (Hans) van Dijk, raad van bestuur. De expositie van
beelden in steen en keramiek liep tot 1 maart 2009.
Op 29 januari werd het beeld ´Freedom of Movement´ gebruikt bij de
openingsceremonie van de nieuwe revalidatieafdeling van Rijndam in het
Vlietlandziekenhuis. Het beeld wordt momenteel in een groter formaat
uitgewerkt voor de wachtruimte aldaar.

Jaargang 1

Nieuwsbrief 2009 –1

1e kwartaal

Activiteiten
Unieke dagen bij Intratuin Rhoon met Huis-Tuin en Kunst
Op zaterdag 21 en zondag 22 maart a.s. bent u welkom in de Kunststraat
van Intratuin Rhoon. Circa 30 beeldende kunstenaars van de
kunstkringen Albrandswaard en Capelle aan den IJssel exposeren niet
alleen hun werk maar ze laten ook zien hoe hun werk tot stand komt.
Diverse stromingen en disciplines zijn er te bewonderen zoals
schilderkunst, sieraden, beeldhouwen, aquareltekenen en
keramiek/maskers. Nancy Hagman is te vinden in het vijfde blok van de
kunststraat. Openingstijden: zaterdag van 11.00-16.00 uur en zondag
van 12.00-16.00 uur. Meer info op www.intratuin.nl/rhoon

Tulp en Vaas
Nancy Hagman doet aan Tulp en Vaas; de inzendingen van regio
Rotterdam geëxposeerd worden in Galerie Hennekijn.
Op vrijdag 3 april om 17.00 uur wordt expositie feestelijk geopend
door Ocker van Munster , directeur van de SKVR. Het adres is
Hennekijnstraat 6, te Rotterdam. U bent van harte welkom!
Kijk voor de andere regio´s op www.hardgebakken.nl

9e Capelse Kunst en Atelierroute
Deze staat gepland in het weekend van 13 en 14 juni 2009. Nu met nog meer
deelnemers. Kunstenaars tonen hun werk in eigen atelier of op andere locaties. De
gehele route komt overzichtelijk op een poster met namen en disciplines van de
verschillende kunstenaars.
Noteer de data alvast in uw agenda!
Nancy Hagman exposeert samen met 4 andere kunstenaars in Galerie van
Cappellen. Het van Cappellenhuis is gevestigd aan de Dorpstraat 164 in Capelle
aan den IJssel. Meer informatie is te vinden op www.kunstkringcapelle.nl

En tot slot…
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief willen reageren dan kunt contact opnemen via de website of de
hierop vermelde contactgegevens. De website geeft een overzicht van werken in steen en keramiek en werk van
andere kunstenaars. Tevens treft u daar altijd het laatste nieuws aan!

Colofon:
Contactgegevens Kunst en Beelden:
aan of afmelden nieuwsbrief: info@kunstenbeelden.nl Bellinistraat 36, 2901 KA Capelle aan den IJssel
kan ook op website: www.kunstenbeelden.nl
010-2021915
06-23537791

