Oktober 2017

HUSK:

HVIDOVRE
Medlemmernes egen udstilling i december. Så frem med
pensel og lærred og få fremstillet nogle flotte værker.

KUNSTFORENING

Der er indlevering af værker fredag den 1.12.17 kl. 10—11.
Hvert medlem må komme med 4 mindre eller 2 større
værker. Nedtagning efter udstillingen vil være
fredag den 22.12.17.
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.
Laver du keramik, er dette også velkomment i montrene.
Samtidig vil vi gøre opmærksom på at der ikke er forsikring
på udstillede værker, p.g.a. Døgnåbent Bibliotek.

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

2650 Hvidovre -

Oplag 100 eksemplarer

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Kunstner: Ragnhild Joest Harbeck
1

BESTYRELSEN:

Formand:
Lis Andersen

Telefonnr.:

E-mail:

21726253 lisandersenmasi@gmail.com

En lille flok var mødt op til udstilling ”I glas og ramme” på
Kastrupgårdsamlingen. Der var mange flotte ting, og vi
fik et par timer i hyggeligt samvær, med kaffe og kage
bagefter.

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

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
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Medlemsmøder og udstillere i 2017.

OBS!! Den nye ordning med døgnåbent
bibliotek medfører at denne udstilling er
begrænset til kun at være i cafeen.

Tirsdag den 10. oktober:

Ragnhild Joest Harbeck

Ragnhild Joest Harbeck

Torsdag den 7. december:

Billedkunstner

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

Ny formand i Kunstforeningen er Lis Andersen, som I så
ved sidste møde.

Lis har lovet at hun for fremtiden vil hæve stemmen, så I
alle kan høre, hvad hun har at sige.
Det er Lis der sidder helt til højre på billedet på modsatte
side.

Ragnhild Joest Harbeck har udstillet siden 1996. Desværre er der ikke plads til at nævne alle steder her, men
det kan nævnes at Ragnhild er billedkunstner, og også
laver arbejder i mixed medium m.m.:
2015 Imago Mundi, Fondazione Giorgio Cini, Italy
2014 Imago Mundi, imagomundiart.com, kurateret af
2015 Sophus Gether, Gether Contemporary, København
-

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45

2013 Kunsthal Nord, Aalborg
2012 Kunsthal Nord, Aalborg
-
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Øksnehallen, København

Galleri Nakke Hage, København
3

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 2017
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
Lene Astrup
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