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.

Maj 2018

HVIDOVRE
KUNSTFORENING

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

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.

OBS !!!
På vores møde i maj vil Inge Borch medbringe et billede
hun gerne vil fortælle om.

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

2650 Hvidovre -

Oplag 100 eksemplarer

Kunstner: Knud Milo Diemer

Ansvarshavende redaktør—Susanne Baumann
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Referat fra Generalforsamlingen den 14. marts.

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

20324495 annelisegoethche@hvidovrenettet.dk

60670201/
jonric33@gmail.com
36490201

Da referatet er meget langt, vil det fylde hele bladet, så hvis du gerne vil se det , kan det læses på
vores hjemmeside:
www.hvidovre-kunstforening.dk
Medlemstur
Van Gogh udstilles på Arken i perioden 01.september
2018—20. januar 2019

Vi håber der vil være tilslutning til en samlet tur derud.

Bestyrelsesmedlem:

Hanne Sarup

29907986 hannejuhlsarup@live.dk

Bestyrelsesmedlem:
Susanne Baumann

30301221 zonaltherapi@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem:

Suppleant:

Annelise Reinholm
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

Knud Milo Diemer

14. marts

Generalforsamling - Ingen kunstner
(børneudstilling)

9. maj

Knud Milo Diemer

(Opsætning den 4. maj. Nedtagning den 25. maj)

21. august

Mira Gelert

(Opsætning den 10. august. Nedtagning 7. sept.)

Jeg vil gerne præsentere mig som pædagog, billedkunstner og altmuligmand. Jeg er født 1968, og har malet og tegnet fra jeg var barn. Det var
dog først da jeg fyldte 19 år, at jeg begyndte at vise mine værker frem.
Jeg maler, fordi jeg ikke kan lade være.
Jeg maler, fordi jeg har historier at fortælle.
Som billedkunstner er jeg autodidakt (på nær et enkelt croquis kursus hos
Dorte Karrebæk, og et enkelt aftenskolehold hos Hillerød kunstneren Per
Møller da jeg var ca 20-23 år).
Mine inspirationskilder er mange, lige fra billeder i hverdagen, filosofiske betragtninger, til billeder af internationale anderkendte kunstnere. Og mine malerier indholder ofte henvisninger til de ting.
Jeg ser selv mit univers som meget surealistisk, ofte med et humoristisk
twist.
I juni måned 2017 var jeg månedens kunstner i net-kunstskolen Annes atelier. Her blev jeg sat til at besvare 10 spørgsmål vedrørende min kunst. Med
følgende begrundelse modtog jeg censorernes 2. pris ved Roskilde Åben
2016:
"Et frisk humoristisk og farverigt spil med – ja med hvad? ”

Medlemsmøder i Bibliotekscafeen.
Alle Møder starter kl. 18:45
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Når det gælder kunstneriske ambitioner, må det da tynge, hvis gulerødderne
man gerne vil stræbe efter er (kig selv efter). Det kan helt sikkert give svimmelhed og være belastende.
Et herligt uhøjtideligt selvironis”kunstnerportræt."
Jeg fik i øvrigt lov til at gentage succesen i 2017, hvor jeg også modtog censorernes 2.pris.
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TUR TIL FOLKETINGET

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 .

Kunstforeningen har arrangeret en tur med rundvisning i
Folketinget, men da vi er nødt til at være mindst

15 tilmeldte, bedes I rette henvendelse til Eva Bertelsen,
hvis I kunne tænke jer at deltage.
Vi foreslår Tirsdag den 12. juni.
Der vil blive serveret kaffe og kage efter rundvisningen.

KONTINGENT 2018

Denne tur vil koster pr. medlem kr. 50,-

I kan finde Evas tlf.nr. og e-mail på side 2 i bladet.
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,- pr. år

Pris for et enkelt medlem kr. 250,- pr. år

OBS !!!
Da vi i bestyrelsen efterhånden er ved at være nogle gamle nisser, og ikke har så mange kræfter i armene til at
stable de mange kopper og tallerkener op på hylderne i
køkkenent, har vi bestemt at der for fremtiden vil blive
indkøbt plastkopper til at drikke af.

HUSK !

Hvis nogen har problem med dette, bedes de venligst selv
medbringe et krus.

Årskontingentet SKAL være indbetalt senest 1.
april

Venlig hilsen
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”De gamle koner”
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