Medlemmerne søger nye tiltag, så her er et 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 næste år, og fortæl historien om genstanden eller
billedet. Eventuelt hvordan det er blevet til.

December 2017

HVIDOVRE
KUNSTFORENING

Billedet herunder er f.eks lavet da jeg fik et gammelt maleri forærerne af Hanne Walther. Jeg syntes hesten trængte til nye omgivelser,
så den fik et nyt landskab i et fantasiland. Det var sjovt at lave.
Jeg kunne desværre ikke finde et før billede af det.

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

2650 Hvidovre -

Oplag 100 eksemplarer

Medlemmernes udstilling

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Hvidovre Kunstforenings medlemsudstilling

BESTYRELSEN:

Formand:
Lis Andersen

Telefonnr.:

E-mail:

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

Fernisering af Medlemmernes Udstilling 2017

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

Lørdag den 2. december holder vi fernisering af vores
udstilling i Bibliotekscafeen fra kl. 11.00 - 13.00

Der vil blive serveret et glas vin og lidt snack
Der vil være levende musik leveret af

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

29907986 hannejuhlsarup@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

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

2

7

Medlemsmøder og udstillere i 2017.

HUSK:

Torsdag den 7. december:

Medlemmernes egen udstilling
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

2018

Medlemmernes egen udstilling i december.
Frem med pensel og lærred og få fremstillet nogle flotte
værker.
Der er indlevering af værker fredag den 1.12.17 kl. 10—11.

18. Januar
Agnete Dollerup - Keramik,

Hvert medlem må komme med 4 mindre eller 2 større værker. Nedtagning efter udstillingen vil være

Workshop med medlemmerne

fredag den 22.12.17.

14. marts

9. maj

De udstillede værker skal være nye , og ikke være vist før på
denne udstilling. Der må heller ikke være glas i rammerne,
og ophæng skal være i snor fra side til side.

Medlemsmøde med kunstner

Laver du keramik, er dette også velkomment i montrene.

21. august

Samtidig vil vi gøre opmærksom på at der ikke er forsikring
på udstillede værker, p.g.a. Døgnåbent Bibliotek.

Generalforsamling - Ingen kunstner (børneudstilling)

Medlemsmøde med kunstner

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
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.

Disse to små fine billeder var medlemmernes valg til køb.

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 august udstillingen med
Ragnhild Joest Harbeck
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