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Atelierroute 2020 GAAT NIET DOOR VANWEGE CORONA CRISIS  
28 kunstenaars zouden meedoen aan de atelierroute die gepland was op 18 en 19 
april 2020. Gezien de Corona crisis zijn ook wij genoodzaakt om maatregelen te 
nemen.  De Atelierroute gaat helaas NIET door in 2020 maar is uitgesteld naar  
2021, op zaterdag 17 en zondag 18 april 2021.  
 

 
 
Expositie in DE VERDIEPING 

Expositie in DE VERDIEPING thema: Naar 100 jaar Veldhoven.  
Er hebben zich inmiddels 29 leden aangemeld voor de expositie die 
loopt van 4 april tot 4 september 2020.  De officiële opening  
op 3 april gaat NIET door en is UITGESTELD naar vrijdag 5 juni, meer 
informatie volgt.  
De foto hierbij is het werk van Hanneke van der Zanden.   
 
 

  
 

Beeldmateriaal  
Voor communicatie in brede zin zoals website, facebook, persberichten etc. zijn we op zoek naar recent 
beeldmateriaal. Graag dit in groot formaat met beschrijving van het werk en je naam mailen naar 
Grasch@onsbrabantnet.nl   
 
Nieuw lid 
Marlies van Nunen heeft zich aangesloten bij Kunst in het Rond. Ze maakt beelden en schilderijen.    

 
Werk van collega kunstenaars 
Atelier Severinus stelt een kunstboek samen over de kunstenaar 
Fons Rahajaan (1957-2016). Deze kunstenaar heeft een aantal jaren 
op Atelier Severinus gewerkt en een groot en uniek oeuvre 
nagelaten. Zijn werk bestaat voornamelijk uit tekeningen, die een 
inzicht geven in zijn wereld, de wereld van een dove man met een 
lichte verstandelijke beperking. Een man die sterk visueel ingesteld 
was en een bijzondere gave om te tekenen bezat. Het 
hoofdbestanddeel van het kunstboek zal bestaan uit foto’s van het 
beeldend werk, aangevuld met teksten over Fons als kunstenaar en 
interpretaties van zijn werk.  
De prijs van het boek is € 15,-. Om het boek in productie te kunnen brengen, vraagt Severinus om financiële 
ondersteuning. Hiervoor ontvangt u het kunstboek over Fons Rahajaan.  Meer info via Henny van Bree Atelier 
Severinus, henny.van.bree@severinus.nl 
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Op vrijdag 17 april 2020 om 14.00 uur zal de boekpresentatie plaatsvinden in Museum ’t Oude Slot in 
Veldhoven, gelijktijdig met de opening van een expositie van het werk van Fons. 

 
Willemien Mansvelders 
Willemien vertelt ons het volgende: 
In het appartementencomplex De Ligt woont sinds 2007 mijn moeder waar ik 
bijna dagelijks met de honden naar toe loop. Met het naar huis terug lopen is 
er een mooi paadje aan de achterkant van het gebouw wat oogt als een parkje. 
Sinds het gebouw helemaal opgeknapt is heb je in het midden een doorkijk van 
glas, precies waar een soort ‘huiskamer/ontmoetingsruimte’ voor de bewoners 
is gecreëerd. En daar ontdekte ik al wandelend een reflectie van de 
berkenbomen in het glas. Dat fascineerde me en heb er een foto van gemaakt. 
Wat later tijdens mijn schilderles bij Els Borger ben ik het gaan uitwerken in een 
schilderij. Toen het klaar was vond ik dat dit schilderij maar op een plaats kon 
komen hangen en dat was in de ‘huiskamer’ waar alle muren nog kaal waren. 
Tot mij verrassing werd dat goedgekeurd en na het prikken van een datum 
1 februari 2020 zijn er enkele bewoners uitgenodigd om de officiële onthulling 
bij te wonen. Dat was een gezellig moment met positieve reacties en vanaf nu 
prijkt mijn schilderij daar aan de muur. 
 

Jaarvergadering Kunst in het Rond 
Dinsdag 28 april om 19.30 uur vindt de jaarvergadering plaats in ’t oude Slot. Alle leden zijn van harte welkom! 
Er komt nog een uitnodiging. 
 
Suggesties/vragen 
Stuur een  mail aan info@kunstinhetrondveldhoven.nl 
Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kunstinhetrondveldhoven.nl 
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