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3e kwartaal

Een tweede nieuwsbrief, waarbij teruggeblikt wordt op de vorige maanden en u een overzicht
ontvangt van werken in de verkoop op verschillende locaties.Tevens wordt er aandacht
gevraagd voor de nieuwe Opta wetgeving.

Terugblik…..
Kunst en Atelierroute 2009
Opening werd verricht door burgemeester mevrouw J. van
Doorne en wethouder de heer C. van den Heuvel op zaterdag
13 juni op de locatie van de Kunstkring van Capelle, die al
fietsend het startsein gaven voor de 9e Capelse Kunst en
Atelierroute.
Werken van Wim Bijl, Nancy Hagman, Marion Mulder, Simone
de Knecht en Elsa van Oort waren te bezichtigen in de galerie
van het Cappellenhuis. De werken zijn nog altijd te zien via de
website www.galerievancappellen.nl onder het kopje
kunstkopen.

Cursus Boetseren
Speciaal voor mensen met een afasie worden er creatieve
cursussen aangeboden in het Afasiecentrum, ook wel bekend als
Het Praatatelier. In 5 lessen gaan de cursisten zelf aan de slag
met een thema, werken in de zelf uitgekozen klei het thema uit en
maken het in de laatste les bakklaar, met of zonder toevoeging
van kleur. Het resultaat is altijd weer verrassend als de
werkstukken eenmaal gebakken zijn. Aanmelden of informatie is
verkrijgbaar via info@praatatelier.nl
De cursus is nu twee maal verzorgd door Nancy Hagman.

Kunst in de Bilbliotheek
Sinds de leeszaal verbouwd is dit voorjaar, ontstond
er ruimte voor meer kunst. Er is een mooie ruimte
waar één of meerdere schilderijen, tekeningen of
aquarellen kunnen hangen en langs de raamzijde
kunnen beelden geëxposeerd worden.
Momenteel hangt er werk van Ria van Meijeren en
staan er twee beelden van Nancy Hagman. In oktober
maken zij weer plaats voor twee andere kunstenaars.

De nieuwe OPTA-regeling (Telecomwet) treedt op 1 oktober 2009 in werking.
Net als in het verleden wil Kunst en Beelden u ook in de toekomst kunnen blijven e-mailen met
haar nieuwsbrieven of uitnodigingen voor kunstevenementen. Hiervoor is, door de nieuwe
regeling, officieel uw toestemming nodig. Mocht u voor 15 oktober 2009 geen reactie geven, dan
wordt ervan uitgegaan dat u de berichten van Kunst en Beelden op prijs stelt.
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Werk in de verkoop

Kunstuitleen, Bongerd 14, Capelle a/d IJssel zie voor openingstijden www.kunstkringcapelle.nl

Open Colors 275

Schelp 275

Korenblauw 198

Choclate chip 245

Isala Theater, Stadsplein 5, Capelle aan den IJssel

Vuurvogel 275

info@isalatheater.nl

Woest 595
In de knop 595

Giving Birth 975

Turende IJsbeer 1015

Milky Legs 1045,-

Introvert 340

Wroetende Vis 465

Pray for me now 340

Slow Stones 465

En tot slot…
De volgende nieuwsbrief bevat onder meer:
Plaatsing beeld Freedom of Movement in Revalidatiecentrum Rijndam, locatie Vlietlandziekenhuis
Informatie over Workshop boetseren en de Workshop werken met speksteen
Colofon door:
aan of afmelden nieuwsbrief: info@kunstenbeelden.nl
kan ook op website: www.kunstenbeelden.nl

Contactgegevens Kunst en Beelden:
Bellinistraat 36, 2901 KA Capelle aan den IJssel
010-2021915
06-23537791

