Der bliver en tur til Bjørn Wiinblads hus fredag den 5. april 2019
Vi mødes ved Bjørn Wiinblads Værksted, Højskolevej 5, 2800 Kgs. Lyngby kl.
15.00.
Prisen er kr. 100,- pr medlem. (Der er kun 20 pladser, så det er først til mølle)

Vores medlem Jørgen Roslund vil medbringe et par af sine
skulpturer, og fortælle om dem på medlemsmødet den 25. Fe-

Feb.-Mar. 2019

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
Markleddet 21A. 2650 Hvidovre
Oplag 50 eksemplarer

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner Majken Hejnfelt

2019

BESTYRELSEN:

Formand:
Anne Lise Gøthche

Telefonnr.:

E-mail:

25. februar

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

Maiken Hejnfeldt

40899472 waltherhanne@gmail.com

Opsætn. 15.2—nedtagn. 8.3

Næstformand:

Hanne D. Walther
Kasserer:
Eva Bertelsen

36775445/
evalbertelsen@live.dk
40102678

30. april

Bestyrelsesmedlem:
Annelise Reinholm
Bestyrelsesmedlem:
Jonna Finderup

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Medlemsmøde, Generalforsamling
Anne Lise Gøthche udstiller

23615720 a.reinholm@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

Medlemsmøde med kunstner

Opsætn. 26.4—nedtagn. 20.5
28. august

Medlemsmøde, med kunstner

Poul Sverrild fortæller om kunst i Hvidovre

29907986 hannejuhlsarup@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

Suppleant:

29. oktober

Medlemsmøde med kunstner

4. december

Medlemsmøde, medl. egen udstilling

Personoplysninger og datasikkerhed.

Revisorer:
Lise Rask

lise-rask@mail.dk

Elin Palm

Også i foreningerne er det nødvendigt at have en politik, der beskytter medlemmerne
mod tyveri af personoplysninger.
På vores hjemmeside har vi lagt den fulde og ret omfattende politik for området.
(Fylder en A-4 side.)

Revisor suppleant:
Carsten Bender

Medlemmer med e-mail har fået tilsendt den fulde ordlyd.
Essensen får I her i bladet:
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Kunstner
Maiken Hejnfelt

Jeg fascineres af de store vidder, høje bjerge, dybe dale,
det fantastiske lys i naturen og det pulserende liv i storbyerne.
Maiken Hejnfelt er født i 1960 og opvokset i København. Hun bor og arbejder i i Frederikssund, hvor hun har sit atelier og lille galleri.
Gennem mere end 20 år har hun arbejdet med maleriet. Hun debuterede i
2005, men har arbejdet fuld tid siden 1995.
Maiken er autodidakt med diverse uddannelsesophold i Danmark, bl.a hos
den hollandske akademiuddannede billedkunstner Laurentius van Dam.
Maiken Hejnfelt underviser i billedkunst og billedopbygning samt maleteknikker i akryl og olie, pastel og akvarel.
Maikens Billedunivers er inspireret af utallige udlands rejser. Hun fascineres
af store vidder, dybe dale og lyset i naturen. Byens puls og de nære ting.
Klassiske opbygninger som stillleben er også en del af Maikens arbejde og
har været det altid.

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45
Husk at I kan besøge Hvidovre Kunstforening på Facebook,
og evt. dele kommentarer eller oplevelser med kunst I har haft
m.m.
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Historiefortælling er hen ad vejen blevet en vigtig del af processen.
Maiken er således både figurativ og abstrakt og bevæger sig i et spndingsfelt mellem naturalisme og det abstrakte til det mere surrealistiske.

Der tages altid udgangspunkt i klassiske maleteknikker, som udvikler sig
efterhånden, som maleriet formes. Spartelteknikker og bløde penselstrøg er
med til at skabe stemningen og fortællingen.
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OBS! - HUSK AT KIGGE PÅ HJEMMESIDEN

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

Disse to billeder blev
doneret af
kunstneren

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
En hyggelig aften med kunstner og bankospil. Her er lidt stemningsbilleder .
Pris for samboende par kr. 400,- pr. år
Pris for et enkelt medlem kr. 250,- pr. år

Billeder fra medlemsmøde med kunstner Kate Piil

Disse billeder blev købt af kunstneren:
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