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De zomervakanties zijn weer voorbij en het is weer tijd voor wat informatie. Ik werk zoveel mogelijk 
met links, om de nieuwsbrief zo kort mogelijk te houden en uw mailbox te ontzien. Hierdoor geef ik u 
ook de mogelijkheid om meteen naar het artikel van uw keuze te gaan. Veel leesplezier toegewenst.  
 
In november 2016 ben ik begonnen met het maken van een Ball Jointed Doll. Dit is een pop die 
volledig beweegbaar is door middel van kogelgewrichten in de ledematen en het lijf. Omdat ik zoveel 
aantekeningen had gemaakt besloot ik er een boek van te maken. Dit boek is in april 2017 
verschenen bij Uitgeverij Calbona en gepresenteerd tijdens de beurs “Kunst en Poppen” te 
Amsterdam (http://adi.amsterdam/nl/). Het boek is in het Nederlands en het Engels, met meer dan 
100 kleurenfoto’s en een stap-voor-stap uitleg hoe je alles kunt maken. De prijs is € 29,95. Inmiddels 
zijn er boeken verkocht aan Nederlanders, Russen en Belgen. Op 16 augustus 2017 kreeg de uitgever 
bericht van NBD BLIBLION dat dit boek op de aanschaflijst is geplaatst voor de openbare 
bibliotheken. Dat is fantastisch, want nu is het ook in de uitleen bij de openbare bibliotheek. 
 
De Jong, Rineke / Hoe maak je een Ball Jointed Doll: compleet met pruik, make-up, schoenen, 
kleding, een standaard en het maken van mallen = How to create a Call Jointed Doll: complete with 
wig, make-up, schoes,  stand and molds EAN 9789492575265  
 

  
 
Zodra het boek uitkwam volgde de introductie en de promotie van mijn boek tijdens “Kunst en 
Poppen” 8- 9 April 2016 http://adi.amsterdam. En vervolgens de Grote Antiek-Brocante & 

Poppen(Huizen)-Berenmarkt op de maandag (2e Paasdag) 17 april 2017 Barneveld: Hallen 

Midden Nederland. 
 
Daarna schilderijen gebracht naar Stark in Kunst, in het centrum van Amersfoort, voor de 
expositie georganiseerd door Future Gallery. Deze zeer gevarieerde expositie loopt van 18 
mei t/m 27 augustus 2017. Het werk is daarna nog enige tijd in stock.  
Zie de onderstaande affiche. 
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Vervolgens  afgereisd naar Zuid Frankrijk, Buis-les-Baronnies, Drôme Provençale, voor mijn expositie 
in Maison des Plantes, in het Office de Tourisme van Buis-les-Baronnies.  

 
 
 
Erg leuk is het ook om te ervaren dat de pers 
hier zeer geïnteresseerd is in kunst en cultuur. 
Zie onderstaand het krantenartikel in La Tribune, 
gewijd aan deze expositie. 

http://www.rinekedejong.nl/
mailto:info@rinekedejong.nl


 
 

 www.rinekedejong.nl Tel. 036-35301015 
 Email: info@rinekedejong.nl Mobiel 06-40084802 

 
 
Van 4 augustus t/m 13 augustus 2017 is een deel van deze geëxposeerde schilderijen ook onderdeel 
geweest van de expositie in de Salle des Fêtes in Propiac-les-Bains, Drôme Provençale, Frankrijk. 
Ook toen is er weer een mooi artikel geplaatst in de krant Dauphiné Liberé.  
.
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 Tevens is er 8 
augustus 2017 een interview met mij geweest, een zogenaamd portret, gemaakt door de journaliste 
Marie Chanet en dat is geplaatst op 24 augustus 2017 in Le Dauphiné Liberé. Ik ben uiteraard heel blij 
met al deze belangstelling en publicaties.  
 
Alle publicaties zijn in Nederlands en Engels op mijn website ! 
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The summer holidays are over and there is due time for some information. I work as much as 
possible with links to keep the newsletter as short as possible and to spare your mailbox. This gives 
you the opportunity to go straight to the item of your choice. Lots of reading pleasure. 
 
In November 2016 I started making a Ball Jointed Doll. This is a doll that is fully posable through ball 
joints in the limbs and body. Because I made so many notes, I decided to write a book about it. This 
book was published in April 2017 at Uitgeverij Calbona and presented at the exhibition "Art and 
Dolls" in Amsterdam (http://adi.amsterdam/nl/). The book is in Dutch and English, with more than 
100 full color images and a step-by-step explanation how to make everything. The price is € 29,95. 
Books have now been sold to Dutch, Russian and Belgian buyers. On August 16, 2017, the publisher 
received a message from NBD BLIBLION that this book was placed on the purchase list for public 
libraries. That's great because now it's also in lending at the public library. 
 
De Jong, Rineke / How to Make a Ball Jointed Doll: Complete with wig, makeup, shoes, clothes, a 
standard and making templates = How to create a Call Jointed Doll: complete with wig, makeup, shoe 
, Stand and molds EAN 9789492575265 
 
    
 
As soon as the book came out, the introduction and promotion of my book followed during "Art and 
Dolls" 8-9 April 2016 http://adi.amsterdam. And then the Great Antique-Brocante & Dolls (Houses) -
Bears market on Monday (2nd Easter) April 17, 2017 Barneveld: Halls Central Netherlands. 
 
Afterwards my paintings were brought to galery Stark in Kunst, in the center of Amersfoort, for the 
exhibition organized by Future Gallery. This very varied exhibition runs from 18 May to 27 August 
2017. The work will be in stock for some time here after. 
See the poster below. 
  
 
Then I traveled to the South of France, Buis-les-Baronnies, Drôme Provençale, for my exhibition in 
Maison des Plantes, in the Office of the Tourism of Buis-les-Baronnies. 
 
  
 
It is also very nice to experience that the press here is very interested in art and culture. See the 
newspaper article in La Tribune, dedicated to this exhibition. 
  
 
From 4 August to 13 August 2017, some of these exhibited paintings have also been part of the 
exhibition in the Salle des Fêtes in Propiac-les-Bains, Drôme Provençale, France. Even then, a 
beautiful article was published in the newspaper Le Dauphiné Liberé. 
. 
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Also, August 8, 2017 I was interviewed for a so-called portrait, which is written by the journalist 
Marie Chanet and is placed in Le Dauphiné Liberé on August 24, 2017. I am, of course, very happy 
with all this interest and publications.  
 
 
 
All texts are available on my websdite in Dutch and English ! 
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