
Mede doordat de Nederlandse Kring van Beeldhouwers (NKvB) in 2018 haar 100-
jarig bestaan viert, hebben wij onze jubileumperiode uitgeroepen over de jaren 2016 
t/m 2018. 
 
2018 staat dan ook voor een belangrijk deel in het teken van het jubileum van de 
NKvB.  
 
Op 8 mei a.s. wordt ter gelegenheid hiervan in Pulchrie in den Haag onder de naam 
’Beeldreflecties, de Nederlandse Kring van Beeldhouwers 100 jaar later’ een speciale 
tentoonstelling geopend. 
Curator Jeroen Damen heeft 7 zogenaamde signaalbeelden geselecteerd. 100 leden 
van de NKvB zijn bereid gevonden om zich op basis hiervan te laten inspireren voor 
het maken van een nieuw werk. Deze werken zullen in Pulchrie worden 
geëxposeerd. 
  
Het Dordrechts museum zal vanaf 19 mei 2018 ter gelegenheid van dit jubileum de 
speciale tentoonstelling ‘OMZIEN 40 jaar sector Dordrecht van de Nederlandse Kring 
van Beeldhouwers’ wijden aan de beeldende kunst van de sectie Dordrecht van de 
NKvB. 
Al eerder heeft onze stichting met het museum samengewerkt bij het project Gezicht 
op Dordrecht. Onze stichting werkt ook nu weer samen met het museum op het 
gebied van o.a. PR en communicatie. In het museum zullen onze catalogi worden 
verkocht. Hier en op diverse andere plaatsen in de regio zullen folders beschikbaar 
zijn waarbij gewezen wordt op onze activiteiten. 
Daarnaast zullen wij geïnteresseerden informeren via onder meer de volgende 
uitingen: Persberichten, Website, Facebook, Nieuwsbrief en de Ledenvergadering 
van onze Stichting Vrienden van het Beeldenpark. 
 
Onze stichting zal t.g.v. dit jubileum zelf ook een parallel tentoonstelling organiseren 
van deze regionale kunstenaars in het Noordpark in Zwijndrecht met als voorlopige 
werktitel ‘In de schaduw van de oever’. 
Op 1 juni zal deze parallel tentoonstelling feestelijk worden geopend. 
Aan deze tentoonstelling werken de volgende beelden kunstenaars mee:  
Roel Teeuwen, Marry Teeuwen, Henk van Bennekum, Cor van Gulik, Jan Timmer, 
Lucien den Arend, Maria Glandorf, Jane Leeuwenburg, Jan Asjes van Dijk en Ewerdt 
Hilgemann 
 
Hierbij merken wij op dat er ook al werken van deze kunstenaars staan op onze 
locaties in Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam. 
 
Wij kunnen deze exposities van harte aanbevelen en zien u daar graag! 
 
Dit jaar zal er bij de toegang tot het Noordpark een groot bord worden geplaatst met 
daarop de namen en logo’s van de deelnemende gemeenten en de sponsoren. 
 
 
 


