
Aangenaam                                                                          
Ik ben Angeline Rosendaal, geboren in 1954, samen met mijn zus. 

Na mijn middelbare school wilde ik graag naar de kunstacademie, maar dat was niet bespreekbaar. 

Het werd de pedagogische academie. 

Daar leerde ik Willem kennen en samen zijn we in Vierpolders gaan wonen om in het basisonderwijs te gaan werken.

Na 6 jaar voor de klas ben ik toch nog naar de kunstacademie in Rotterdam gegaan.

Na het behalen van mijn diploma ben ik gaan schilderen. 

Ik ben ook weer les gaan geven, maar nu teken- en schilder cursussen aan volwassenen. 

Via de Binnenschoolse Cultuur Educatie geef ik ook les aan de kinderen op school, met enorm veel plezier. 

Onze zoon, Pim, is later in mijn voetsporen getreden.

Mijn zus en ik (5 jaar)                               Model met portretten                          Weer voor de klas (BCE)

Mijn werk
Ik werk intuitief, kleuren zijn belangrijk in mijn werk. 

De inhoud wordt bepaald door wat me bezighoudt en wat me raakt. 

Ik heb veel  tweeluiken en relatie-schilderijen  gemaakt. 

De laatste jaren vind ik inspiratie in poëzie, met name haiku's en ook in muziek. 

Thema's zijn mensen, water, natuur. 

Ik balanceer op de grens tussen abstract en figuratief, het werk heeft vaak meerdere lagen. 

Een nieuw begin Regenboogbloemen



Ik maak graag portretten en daar geef ik ook les in.

Anton (academietijd)                                            Rana                                                                 Ma 

Regio Art Rijnmond
Toen ik zo'n 25 jaar geleden door Wim Adema werd gevraagd om met hem en 'n paar andere collega's een kunste-

naarsvereniging op te richten in het pand van Het Oude Raadhuys heb ik 'ja' gezegd. 

Dat was het prille begin van Regio Art Rijnmond. 

De eerste jaren heb ik in het bestuur gezeten en ben ik nog een tijdje voorzitter geweest, totdat Jan Bakker het van

mij overnam. 

Daarna heb ik 10 jaar de RAR-exposities in de Stadsgalerie Brielle georganiseerd. 

Nu is mijn bemoeienis met RAR beperkt tot het mee-organiseren van de BCE, maar ik voel me nog betrokken bij het

wel en wee van RAR. 

Ik ben dan ook blij met iedereen die daaraan 'n steentje bijdraagt!

Ook nog
Naast dit alles speel ik dwarsfluit. Ik ga graag tennissen en als dat niet kan pak ik de fiets. 

Mijn Nijmeegse afkomst heb ik in ere gehouden door 4 keer de 4-Daagse mee te wandelen. 

4-Daagse kruisje


