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nosso livro de visitas,
Obrigado!

I recently sent an e-mail to our dearest
Nina asking her some questions on what
new things were going on her life. See
here what NINA HAGEN answered on
her way to the airport where she was
going to take a flight to Europe, to her
fans from Brazil and all over the world!
Recentemente enviei um e-mail para
nossa querida Nina fazendo algumas
perguntas sobre o que esta acontecendo
de novo em sua vida, veja aqui o que
NINA HAGEN respondeu a caminho do
aeroporto rumo a Europa para seus fãs do
Brasil e do mundo!!

Contatos
About Me

Nina and Ufo's

Nina talks about her new albums and releasesI am working on 3 different albums,when they will
be released is not clear ,but one will be finished
this July , the other two are not finished yet ,work
in progress.
Nina fala de novos albuns e lançamentos-

Informações

Conheça o lado humanitário
de Nina, projetos e ações em
defesa dos animais!

Eu estou trabalhando em três diferentes albuns.
Quando eles vão ser lançados ainda não está claro,
mas um deles estará terminado em Julho. Os
outros dois ainda não estão prontos. Trabalho em
andamento.
Nina talks about her change of residence to Los Angeles, love and
family-

http://www.ninahageninbrasil.hpg.ig.com.br/Entrevistasfabio.html

Ufólogos acham que Nina é uma
contatada, ou seja, uma
Mensageira dos Extra-Terrestres.

NINA NEW'S
Novidades
sobre Nina
Hagen e
Família.

Nina Mística
Astrologia,
numerologia e
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Confira as novidades
do nosso site. Sempre
com novas fotos e
informações sobre
nossa musa alemã.
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numerologia e
outras ciências...

familyI am living in Los Angeles since the
end of last year ... My son Otis goes to
school here ,and I am in a very happy
new Relationship with my boyfriend
River ,the 3 of us live together in L.A.
...... I am divorced now ..... and more
than happy about my new life !!

Nina Fashion
Mother of PunkA nova marca
da DIVA !

Nina fala de sua mudança de residência para Los Angeles, amor e
famíliaEstou vivendo em Los Angeles desde o final do ano passado... Meu Filho,
Otis, freqüenta a escola aqui. Estou num novo relacionamento muito feliz
com o meu namorado River. Nós três moramos em Los Angeles......Estou
divorciada agora...... E mais do que feliz com a minha nova vida!!
ENTREVISTA (Interview)By Fábio Nóbrega and fan`s
of BRAZIL- Nina of Berlin.

< Home
N.H Brasil Site

http://www.ninahageninbrasil.hpg.ig.com.br/Entrevistasfabio.html

Nina and Me
Encontro com os
fãs, conte como
conheceu Nina.
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(cont. II)
Nina talks about her show in Mexico city-

Brinque com Nina
Hagen. Dois game's
divertidos !

Livro de Visitas

We had some great live-shows this year ...also
one in Mexico City , which was amazing !!
Nina fala deseu show na cidade do MéxicoNós tivemos alguns grandes shows ao vivo esse
ano... Inclusive um na cidade do México que foi
incrível!!
Nina talks about her TV show projectI am working on a BIG project here in L.A. with american TelevisionProducers , and we are developing and creating a pilot for THE NINA
HAGEN TV SHOW...
Nina fala sobre seu projeto de TvShowEstou trabalhando num GRANDE
projeto aqui em Los Angeles com
produtores de TV americanos, e nós
estamos desenvolvendo e criando um
piloto paraTHE NINA HAGEN TV
SHOW...

Assinar - Livro
Lêr - Livro
Não deixe de assinar
nosso livro de visitas,
Obrigado!
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Contatos

Conheça o lado humanitário
de Nina, projetos e ações em
defesa dos animais!

Nina and Ufo's

Ufólogos acham que Nina é uma
contatada, ou seja, uma
Mensageira dos Extra-Terrestres.

NINA NEW'S
Novidades
sobre Nina
Hagen e
Família.

Nina Mística

About Me
Nina talks about movie
projects-

http://www.ninahageninbrasil.hpg.ig.com.br/Entrevistasfabio2.html
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numerologia e
outras ciências...

projectsI am also part in some
movieprojects... we are filming
the sequel to 7 Zwerge with my
daughter this august in
Germany ...

Nina Fashion

Nina fala de seus projetos de cinema- (Nina e Cosma)

Também estou participando de
alguns projetos de filmes... Nós
estamos filmando a seqüência de 7
Zwerge com a minha filha em
Agosto na Alemanha...

ENTREVISTA (Interview)By Fábio Nóbrega and fan`s
of BRAZIL- Nina of Berlin.

< Home
N.H Brasil Site
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Livro de Visitas

(cont. III)
Nina talks about new shows and movies and leaves a message to the
fansand I am speaking the leadrole in a
new Disney-Animation : "Nina
Hyena" ,which is being created these
coming weeks and months ,I have
already given my voice for that little
hyena , and it's reall great fun !!!

Conheça o lado humanitário
de Nina, projetos e ações em
defesa dos animais!

Nina fala sobre novos show's, filmes e deixa um recado para os fãs-

...estou fazendo a voz principal na nova animação da Disney: "Nina
Hyena", que está sendo criada para as próximas semanas e meses. Eu já dei
a minha voz a essa pequena hiena e foi realmente muito divertido!!!

Assinar - Livro
Lêr - Livro
Não deixe de assinar
nosso livro de visitas,
Obrigado!

Informações
Contatos
About Me

We do 2 Rock-festivals in
October , one in L.A. and one in
New York City ... I am also busy
preparing for a big role in an
upcoming Hollywood-TriologyFilmproduction about Dante's
Divine Comedy .....
Nós faremos dois festivais de
rock em outubro, um em Los
Angeles e outro na cidade de
Nova York... Eu também estou
ocupada me preparando para um
grande papel numa trilogia de
filmes holiwoodianos que está por
vir sobre a Divina Comédia.
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vir sobre a Divina Comédia.

numerologia e
outras ciências...

Many greetings to all the
wonderful people in Brasil and
around the world ! With all my
Love , Nina

Nina Fashion

Muitas saudações para todas essas
pessoas maravilhosas do Brasil e
de todo o mundo! Com todo meu
carinho, Nina.

Nina and Me

- The End / Fim
ENTREVISTA (Interview)By Fábio Nóbrega and fan`s
of BRAZIL- Nina of Berlin.
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