August 2017

TUR PÅ EGEN HÅND

HVIDOVRE
KUNSTFORENING
Dobbelt soloudstilling.
2.sept. Kl. 13.00-16.00
Galleri Puls Art,
Boyesgade 17,

1622 København

Yunior Hurtado og Keramiker Bettina Storm udstiller. Begge kunstnere vil
være tilstede, og glæder sig til at møde deres følgere og fortælle om deres kunst.
Udstillingen varer til om med den 16. September

Gratis adgang

Trykt på Rådhustrykkeriet, Hvidovre Rådhus, Hvidovrevej 278,
CVR-nr. 32009239

2650 Hvidovre -

Oplag 100 eksemplarer

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner: Lene Astrup
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FÆLLES UDFLUGTER

BESTYRELSEN:
Formand:
Lis Andersen

Telefonnr.:

E-mail:

21726253 lisandersenmasi@gmail.com

Næstformand:

Hanne D. Walther
Kasserer:
Eva Bertelsen

40899472 waltherhanne@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201
29907986 hannejuhlsarup@live.dk
30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:
Hans henrik Justesen

udenfor indgangen kl. 14.00, når de åbner.

-———- oOo ———-

CISTERNERNE den 7. oktober
Vi mødes udenfor indgangen kl. 11.00
Entre: kr. 60,- for voksen, kr. 50,- for seniorer

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

Glas fra Glasmuseet Ebeltoft møder grafik fra Kastrupgårdsamlingen.

Kunstforeningen vil byde på kaffe og kage.

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

Udstillingen i Glas og Ramme

Vi mødes lørdag den 16.september,
36775445/
evabertelsen@live.dk
40102678

Bestyrelsesmedlem:
Anne Lise Gøthche

KASTRUPGAARDSAMLINGEN, den 16.september.

36751343/
hhjj@mail.dk
40293923

Suppleant:
Lester Nebelung
Revisorer:
Lise Rask

Udstilling med den japanske arkitekt Hiroshi Sambuichi
Gennem det seneste år har Sambuichi gransket Cisternernes dyb og undersøgt Søndermarkens skiftende udtryk.
Fra marts 2017 mundede de talrige undersøgelser ud i en forunderlig totalinstallation. Naturen har igen fyldt vand i Cisternerne.
Dagslyset trænger ind, og planter gror i det særlige, CO2-mættede klima.
Som besøgende vandrer man over vandet på en fortolkning af den japanske Itsukushima helligdom på øen Miyajima, der også er at finde på UNESCOs verdensarvsliste.

lise-rask@mail.dk

Elin Palm

Husk at I kan besøge Hvidovre Kunstforening på
Facebook, og evt. dele kommentarer eller oplevelser med kunst I har haft m.m.

Revisor suppleant:
Carsten Bender
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Lene Astrup

Medlemsmøder og udstillere i 2017.

Billedkunstner
Onsdag den 15. marts:

Jo Møller - samt Generalforsamling
Torsdag den 31. august:
Lene Astrup
Tirsdag den 10. oktober:
Ragnhild Joest Harbeck
Om Lene Astrup:

Torsdag den 7. december:

Medlemmernes egen udstilling

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.

Jeg er en kunstner, der med mine malerier ønsker
at afspejle min store passion for mennesker, dyr
og natur.
Jeg maler organiske motiver og forsøger at give
mennesker og dyr liv ved at afbilde dem med dybe, levende øjne.
I det enkelte maleri benytter jeg stærke farver og
en bred vifte af forskellige maleteknikker for at tilføje billedet stoflighed.
I mine motiver og i mit farvevalg søger jeg at udtrykke varme, humor og livskraft.

Alle Møder starter kl. 18:45
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OBS! - NY HJEMMESIDE
I kan altid besøge vores hjemmeside, hvor indkøb,
møder og meget andet kan ses.
www.hvidovre-kunstforening.dk
M e d l e m s b l a d e t k a n r e k vi r e r e s p å medlemsmøderne, h v i s d u i k k e h a r m o d t a g e t d e t .
KONTINGENT 2017
NB.: Hvis du ønsker at betale dit kontingent for 2017, kan dette gøres via bankoverførsel
til kontonr. (Husk at påføre dit navn når du indbetaler):
reg. 1551 ktnr. 5465028
Pris for samboende par kr. 400,Pris for et enkelt medlem kr. 250,-

Stemningsbilleder fra marts udstillingen med
Jo Møller
samt Generalforsamling
Vi købte disse 4 billeder af kunstneren.
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