Har du noget spændende kunst???
Vi forestiller os at du har et billede eller en kunstgenstand, enten
som du selv har lavet efter inspiration af noget spændende, eller noget du har arvet eller købt et spændende sted. Tag det med til vore
medlemsmøder, og fortæl historien om genstanden eller billedet.
Eventuelt hvordan det er blevet til.

August 2018

HVIDOVRE
KUNSTFORENING

**************

Har du erhvervet noget kunst du er ved at være træt af?
Har du noget kunst, som du er træt af eller som bare står i kælderen,
kan du tage det med til vores medlemsmøder for fremtiden. Så kan
det være at en anden syntes om det ,og som gerne vil bytte med dig.
Hvis du vil fortælle andre hvad du har inden møderne, må du meget
gerne tage et billede af det og sende det til Susanne Baumann. Min
mailadresse står på 1. side i bladet. Så vil jeg sætte det i førstkommende blad.

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

2650 Hvidovre -

Oplag 100 eksemplarer

Kunstner: Mira Gelert

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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BESTYRELSEN:

Formand:
Lis Andersen

Telefonnr.:

E-mail:

Inge Borch havde et billede med af kunstneren
Claus Carstensen, som hun fortalte om.

21726253 lisandersenmasi@gmail.com

Næstformand:

Hanne D. Walther
Kasserer:
Eva Bertelsen

40899472 waltherhanne@gmail.com
36775445/
evalbertelsen@live.dk
40102678

Bestyrelsesmedlem:
Anne Lise Gøthche
Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Van Gogh udstilles på Arken i perioden 01.september
2018—20. januar 2019
Vi håber der vil være tilslutning til en samlet tur derud.

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

Medlemstur

29907986 hannejuhlsarup@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:

Suppleant:

Annelise Reinholm

a.reinholm@hotmail.com

Revisorer:
Lise Rask

lise-rask@mail.dk

Elin Palm
Revisor suppleant:

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

Carsten Bender
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2018
18. Januar

Agnete Dollerup

Billedkunstner
Mira Gelert

Workshop med medlemmerne
14. marts

Generalforsamling - Ingen kunstner
(børneudstilling)

9. maj

Knud Milo Diemer

(Opsætning den 4. maj. Nedtagning den 25. maj)

21. august

Mira Gelert

(Opsætning den 10. august. Nedtagning 7. sept.)

Jeg er født i Polen og opvokset i en kunstnerisk
familie.
Min far var kunstner, og derfor voksede jeg op
med pensler og duft af maling. Jeg er uddannet
på kunstakademiet i Lodz, derefter arbejdede
jeg på et reklamebureau, senere hen med design.
Har haft eget firma med bl.a. fimoler, smykker
og stofmaling.
I 1986 flyttede jeg til Danmark. For ca. 10 år siden tog jeg mine kunstneriske interesser op igen,
og begyndte at male primært i akvarel, men malede også i akryl. Nu er jeg også begyndt at male
i olie. Jeg tager udgang i naturen, også i abstrakte malerier, men blomster er mit foretrukne motiv.

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45
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OBS! - NY HJEMMESIDE
I kan altid besøge vores hjemmeside, hvor indkøb,
der og meget andet kan ses.

mø-

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 2018

NB.: Hvis du ønsker at betale dit kontingent for 2018, 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,- pr. år
Pris for et enkelt medlem kr. 250,- pr. år

Billeder fra medlemsmøde med kunstner
Knud Milo Diemer.

Dette billede blev købt af kunstneren:
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