Udflugten til Arken og Van Gogh den 28. 11. , gik over al forventning.
28 medlemmer var afsted, og udstillingen var fantastisk flot.
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HVIDOVRE
KUNSTFORENING
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.
Hvis du har et yndlingsdigt eller lille historie, du kunne tænke dig at læse højt, vil
det blive meget vel modtaget.
**************

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 ABC Lyskopi og Repro
Oplag 50 eksemplarer
Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner Kate Piil

Personoplysninger og datasikkerhed.

BESTYRELSEN:

Formand:
Anne Lise Gøthche

Telefonnr.:

E-mail:

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

På vores hjemmeside har vi lagt den fulde og ret omfattende politik for området. (Fylder en
A-4 side.)

40899472 waltherhanne@gmail.com

Medlemmer med e-mail har fået tilsendt den fulde ordlyd.

Næstformand:

Hanne D. Walther
Kasserer:
Eva Bertelsen

Essensen får I her i bladet:

36775445/
evalbertelsen@live.dk
40102678

Bestyrelsesmedlem:
Annelise Reinholm
Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup

23615720 a.reinholm@hotmail.com

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Navn, adresse, telefon, e-mailadresse og kontingentindbetaling
Når jeg sender post/blade ud til jer, kan I ikke se, hvem de øvrige modtagere er, fordi jeg
anvender den funktion, der hedder BCC. (blinde emailadresser)

Kasserer,
Eva L Bertelsen

29907986 hannejuhlsarup@live.dk

Vedrørende Medlemsbladet

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

På kassererens PC er registreret disse oplysninger om det enkelte medlem:

————————————————————————————————————————

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

Også i foreningerne er det nødvendigt at have en politik, der beskytter medlemmerne mod
tyveri af personoplysninger.

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

Suppleant:
Revisorer:
Lise Rask

lise-rask@mail.dk

Kommunen har haft en sparerunde ved budgetforhandlingerne. Det betyder,
at Rådhustrykkeriet lukker. Efter hvad vi har hørt, forlod trykkeren arbejdet
øjeblikkelig hvilket betyder, at hvis vi fremover skal have udgivet et blad på
tryk, så skal vi til et andet og måske dyrere sted.

Vi har fundet et andet trykkeri i Hvidovre, ABC Lyskopi, der vil påtage sig opgaven. Vi vil i fremtiden få trykt 50 blade i alt, idet dette sted er dyrere end
Rådhustrykkeriet.

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
6. december

Kate Piil

Billedkunstner

(Opsætning den 1. dec. Nedtagning 28. dec.)

Kate Piil

2019
25. februar

Medlemsmøde med kunstner

30. april

Medlemsmøde, Generalforsamling
Anne Lise Gøthche udstiller
Opsætn. 26.4—nedtagn. 20.5

28. august

Medlemsmøde, med kunstner
Poul Sverrild fortæller om kunst i Hvidovre

Det hele begyndte tilbage i 90 èrne, jeg fik undervisning i dekorations maling, af
Elinor Nielsen, hvor jeg dekorede skabe og dragkister med gamle mønstre fra nationalmuseet.
I en periode på 5 år, underviste jeg i dekorations maling på aftenskole, men de
mange kunst former interesserede mig så meget, at jeg måtte videre uddanne mig,
og her startede jeg på Birte Jarlbæks malerskole i blomster maleri og figurationer.
Efterfølgende har jeg været nysgerrig på at arbejde med mange andre medier og
måder at udvikle maleriet i det neutralistiske som det abstrakte maleri.
Jeg har modtaget undervisning af:

29. oktober

Medlemsmøde med kunstner

4. december

Medlemsmøde, medl. egen udstilling

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.

EFG Gladsaxe- form og farver
Dekorations maler Elinor Nielsen
Ikon og Akvarel maler Kirsten Brøns
Billed skolen ROSA i Roskilde
Blomster maler Birte Jarlbæk
Grafiker og kunst maler Bettina Kofmann
Engelholms Højskole mel Vejle og Billund
Holbæk Kunsthøjskole
Jyderup Kunsthøjskole
Hadsten Højskole hvor jeg har som noget helt nyt siden sommeren 2017, arbejdet i
ler og Rakubrænding v. Helenaa Hedegaard fra Jægergårdsgade i Århus.

Alle Møder starter kl. 18:45
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OBS! - HUSK AT KIGGE PÅ HJEMMESIDEN

I kan altid besøge vores hjemmeside,
hvor indkøb, møder og meget andet kan ses.

www.hvidovre-kunstforening.dk
KONTINGENT 2019

NB.: Hvis du ønsker at betale dit kontingent for 2019, 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 Jimmy Edvardsen

Dette billede blev købt af kunstneren:
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