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og krydsfiner.
Udover at Jan arbejder med sin nære kunst,
har han udstillet både her og i udlandet. Han
har stået bag en række udsmykninger, er
forfatter til et utal af artikler, bøger og digte.
Han var i øvrigt medstifter af ”Kunstavisen”.
Jan Jensen (f. 1949 i Fredericia). Bor og
arbejder i Middelfart. Han debuterede i 1968 i
kunstnergruppen FLASH i Odense.
Han er medlem af Kunstnersamfundet,
Acadedemie, Europeenne des Sciences, des
Arts et des Lettres samt Billedkunstnernes
Forbund.
Vi glæder os til at præsentere denne
mangfoldige og sprudlende kunstner.

Jan Jensen
Borup Kulturhus 31.8 – 1/10.2018
Fernisering fredag, den 31.8, kl.19 på

Kulturnatten i Borup

Vores næste udstiller er på Kulturnatten
kunstneren Jan Jensen, som især er kendt
for sin komplicerede maleteknik, som består
af prikker (pointillisme). Faktisk består de ikke
af andet end prikker i tusindvis. Prik ved prik,
placeret ved brug af en teknik, han selv
prøvende og møjsommeligt har udviklet
gennem årene i bestræbelsen på at fortælle
historier om menneskenes evigt uforanderlige
vilkår.
”Mine værker er meget lidt moderne”, har han
sagt. I arbejdet med billedet er tiden blevet
hans nærmeste allierede. Tiden sætter ham i
stand til at give noget fra sig til det publikum,
der har brug for kunsten. I 2002 begyndte Jan
Jensen også at arbejde med skulpturer i træ

Udstillingen er åben lørdage og søndage 14-16

Tilmelding til
39. folkeudstilling
Tilmelding: først fra den 15. august
Pris: kr. 200,- for medlemmer og kr. 250,- for
ikke-medlemmer
Udstillingstidspunkt: 18. november – 16.
december 2018
Sted: Borup Kulturhus

Det er en ucensureret udstilling, og da
pladsen er begrænset, er det de 30 første

tilmeldinger, som får plads til at udstille max 3
af deres kunstværker. Ferniseringen er
søndag, den 18. november ved ”Åbent hus”,
som kulturhusets foreninger arrangerer.
Positive rygter om vores folkeudstilling har
tidligere år bevirket, at mange tilmeldte sig i
så god tid, at der på tilmeldingstidspunktet
kun var få pladser tilbage. Da vi ikke synes,
at det er fair, har vi besluttet, at ingen kan
tilmelde før den 15. august.

Firmamedlemmer: 800,- kr. men de firmaer,
foreningen arrangerer udstillinger for, skal
fremover betale 1.000,- kr.
Lodtrækningen af præmier
blandt foreningen medlemmer tilfaldt:
Kirsten Korsgaard Larsen: Buster Bruun, tryk
Ulla Andersen: Anne Marie Mejlholm, billede
Bjarne Larsen: Knud Odde, tryk
Anette Beblein: Søren Andersen, tryk
Jørn Hansen: Joseph Salomon, skulptur
Mogens Gammel: Hanne Sie tryk.

Tilmelding sker til Birgit Johannesson på Mail:
Folkeudstilling@skovbokunst.dk
eller på tlf. 2084 8572

Generalforsamlingen 2018

Lodtrækning blandt fremmødte medlemmer:
Villy Larsen, Per Hermansen, Keld Olsson,
Klaus Seyffart, Birgit Nielsen,
Inge Baarstrøm, Kirsten Bech,
Kirsten Hansen og Vagn Quistgaard
Lodtrækning blandt vagter ved udstillinger:
Erik Frederiksen

Vedr. EU’s Persondataforordning.
Efter i en næsten menneskealder at have
været formand for Skovbo Kunstforening
takkede Henry Rossle af.
Henry har gjort et virkelig stort arbejde for
foreningen, som vi er ham meget taknemlig
for.
Vi havde set det komme, men for bestyrelsen
har det betydet, at vi måtte holde nogle
arbejdsmøder og tage fordelingen af
arbejdsopgaverne op til revurdering.
Vi har konstitueret os således:
Valgt for 2 år
Lise Ingemand blev formand
Asger Baarstrøm næstformand
Erik Frederiksen sekretær
Astrid Tyroll kasserer
Elin Hermansen menigt medlem
Følgende valgt for ét år:
Bent Erik Schmidt
Birgit Johannesson
Harry Persson
Mette Larsen
Kontingent for 2019 blev følgende:
Studerende, ægtefæller og pensionister:
150,- kr. Andre medlemmer: 220,- kr.

Foreningen opbevarer medlemmers navn,
adresse, telefonnummer og e-mailadresse på
en beskyttet liste og deler ikke oplysningerne
med andre.
De vil blive slettet ved din udmeldelse.
Ønsker du at se, hvilke oplysninger foreningen
har registreret om dig, bedes du rette
henvendelse til os på vor e-mailadresse.

Idéer til andre gode oplevelser:
”Lundbye”festival i Kalundborg
fra den 7. juli – 2. september 2018
J. Lundbye var maler, tegner og grafiker.
Han blev kun 29 år, men nåede alligevel
at blive en af guldalderens (ca. 1800 –
1850) mest anerkendte malere.
Festivalens begivenheder omhandler
udstillinger, foredrag, guidede ture,
bogudgivelser, koncerter med
guldaldermusik mm…
Se meget mere på: www.bispegaarden.dk
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