Medlemmerne søger nye tiltag, så her er et par forslag:
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.
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HVIDOVRE
KUNSTFORENING

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

Et andet nyt tiltag er, at hvis du har 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.
Dette billede kommer med på mødet den 18.01, så hvis det er noget
for dig, kan du jo tage noget med som ejeren måske vil bytte med.

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

Hanne Sarup
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Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann
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Torsdag den 18. januar vil Agnete Dollerup, denne måneds kunstner, afholde en workshop for
medlemmerne.
I workshoppen vil Agnete vise og lære os en teknik til at male med spartel på lærred.
Vi sørger for små lærreder og farve. Hvis du selv
ejer en spartel er du meget velkommen til at
medbringe den, ellers vil der være nogle ekstra
som du kan låne.
Vi skal male med de tre grundfarver samt Paynes
Grey, hvid og Russian Blue.

Vi håber I vil tage godt imod dette initiativ til at
lære lidt nyt.

Bestyrelsesmedlem:

Suppleant:

Anni Faxbo
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

Workshop med medlemmerne

Agnete Dollerup

14. marts

Generalforsamling - Ingen kunstner
(børneudstilling)

9. maj

Knud Milo Diemer

Ordinær generalforsamling i Hvidovre Kunstforening,
onsdag den 14. marts 2018 kl. 18.45 i Bibliotekscafeen.
Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formanden
4. Fremlægning af det reviderede årsregnskab for 2017
5. Forelæggelse af budget for 2019
6. Indkomne forslag
7. Ændring af vedtægter
8. Fastsættelse af kontingent

Min Far, mor, mostre, tanter, farbrødre, morbrødre, kusiner, fætre og
mine aner før dem, har malet, tegnet og lavet keramikskulpturer- og
krukker, stentøj og alskens kunsthåndværk. –Vi var/er en stor familie,
så intet under, at den lille Nete gik dem i bedene.
Det var helt naturligt, at de alle lærte fra sig og vi børn elskede det.
Jeg voksede op med kunst, både med tegning, akvarel, olie på lærred, keramikfigurer og relieffer.
Efter en del års pause, tog jeg i 2004 nogle kurser i teknikker med
akryl hos billedkunstneren Vagn Scharling.
Lige siden har akrylen fascineret mig enormt, da man har så mange
muligheder med ”lag på lag” teknikken, reliefstruktur med akrylspartelmasse, lim og stof, papir, sand, grus, sod, aske, diverse effektmedier o. m. a. Alt kan lade sig gøre med pensler, spartler, svampe
m.m. Jeg bliver ved med at eksperimentere og bliver aldrig udlært kan bare ikke lade være med hhv. at lære og at lære fra mig, da jeg
også syntes andre skal kunne glæde sig over muligheden for at lære
det.

9. Valg af bestyrelse

Jeg leder og underviser nu selv, sammen med 4 andre, ca. 28-34 deltagere per sæson forår og efterår på Billedmalerskolen, som vi startede op i Ældre Sagen i Høje Taastrups regi i 2007.

10. Eventuelt

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45
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Mine værker breder sig over mange stilarter, men de hyppigst sete er
akrylspartelmasse m/grus malerierne i ”abstrakt” naturalisme.
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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,Pris for et enkelt medlem kr. 250,-

Stemningsbilleder fra medlemmernes egen
Udstilling, december 2017.
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