Skovbo Kunstforenings medlemsnyt for maj-juni måned
2019

Generalforsamlingen i 2019
Beretning:

Den ny bestyrelse:
Lise Ingemand
Asger Baarstrøm
Erik Frederiksen
Bent Erik Schmidt
Astrid Tyroll
Elin Hermansen
Marianne Rasmussen
Suni Ellingsgaard
Velkommen til de to sidstnævnte!
Lodtrækningen af kunstværker
Blandt foreningens medlemmer:

Formand Lise Ingemand redegjorde for
foreningens mange spændende
udstillinger: Keij Shinohara, Majken á
Grømma, Jan Jensen, Rasmus Bjørn og
Mette May Yung, Folkeudstillingen, Paul
Beckett, Peter Haubro og endelig
Carsten von Würden.
Udflugter:
Vi har i løbet af perioden haft flere
udflugter, nogle af dem i samarbejde
med Køge Kunstforening:
En kunsttur til Møn samt en tur til Berlin
Biennalen.
Egen tur gik til Johannes Larsen Museet
og videre til Faaborg Kunstmuseum.
Kontingentet blev videreført dog med
en forhøjelse til 1.000 kr. for de firmaer,
som får hjælp til udstillinger i løbet af
året.
Regnskab og budget blev godkendt.

Villy Larsen: Bjørn Nørgaard
Litografi/indrammet
Annemette Staalgaard:
Peter Haubro
Collage/indrammet
Kaj Mortensen:
Bente Marie Kjelbæk
Litografi/indrammet
Ole L. Jensen:
Bente Marie Kjelbæk
Litografi/indrammet
Søren Møller:
Jan Jensen/”Ragnarok”
Maleri/indrammet
Ældrecenter i Bjæverskov:
Buster Bruun
Litografi/ indrammet
Ole Andersen:
Beatrice Beckett. Kunstbog
om
”Freskoer af Paul Beckett”
Mirla Bergh:
Kunstavisen / 1års
abonnement

Harry Persson:
Kunstavisen / 1års
abonnement
Blandt fremmødte medlemmer:
Marianne Rasmussen:
Klaus Tietze Håndlavet
flütekurv
Laila Wiborg:
Per Kirkeby
Kunstbog
Mona Bjerg:
Kunstavisen /
1års abonnement
Kirsten Korsgaard:
Beatrice Beckett Kunstbog
om
”Freskoer af Paul Beckett”
Lodtrækning blandt vagter:
Erik Frederiksen:
Buster Bruun
Litografi /indrammet
Efter generalforsamlingen:
Billedkunstneren Carsten Von Würden
fortalte meget interessant om sin kunst,
som netop udstilledes i Kulturhuset.
”Blåskum”, som han kalder den.
Inspirationen, har han bl.a. fået fra
mystikerne i Indien.
Det er altid spændende at høre
kunstnerne fortælle om deres tanker bag
kunsten.
Den 6/5 havde vi en hyggelig udflugt til
Svenstrup Gods.
Baron Christian Wedell-Neergaard
fortalte om godsets historie og viste
rundt i stuerne.
Galleri Svenstrup v/ Bent Tranholm
havde fernisering på en udstilling og her
fik vi også chancen for at smage
Svenstrups Vinlaugs produktion. En rigtig
god oplevelse.

19/5 havde vi så en meget dejlig
udflugt i gamle Ford-A biler: ”Honk,
honk!”

Turen gik til Malergården og ved Tuse
Næs blev vi trakteret med kaffe og
hjemmebagte kager. Efter at Allis Bergh
havde holdt en levende og interessant
fortælling om familien Swane, blev vi
sluppet løs i huset.

Herefter tøffede vi videre ad de smukke
snoede landeveje mod Holbæk.
Her mødte vi byens fortæller Mogens
Christiansen. Han viste os rundt til de
mest spændende gavlmalerier, fortalte
os om deres tilblivelse og om de
undertiden excentriske kunstnere. En
rigtig spændende tur, som kan anbefales.

Sommersjov i
Køge

Kulturforeningen Apollonaris og Skovbo
Kunstforening samarbejder i skolernes
sommerferie i Borup Kulturhus. Vi
inviterer skolebørn i alderen 8–14 år til
at arbejde med kunst.

GALLERIET SVENSTRUP
Indbyder til fernisering på en
udstilling
torsdag,
den 30. maj kl. 14-17 med
kunstneren

Peter Hesk Møller
Åbent lørdag og søndag fra 14-17 i uge
22
samt 2. pinsedag, den 10. juni
kl. 14-17. Borupvej 106 A, 4140 Borup

KØGE KUNST-RUTE
45 kunstnere udstiller i Pinsen
deres værker. Gratis adgang
9. og mandag d. 10. juni kl. 10-16
Seks af disse er tilknyttet Borup
Kulturhus og udstiller her deres kunst:

Beskrivelse til børnene:
I skal bruge jeres fantasi og egne
oplevelser til at arbejde med. Der bliver
mulighed for at arbejde med forskellige
materialer og redskaber. En af dagene
tager vi på en udflugt til København,
henter inspiration og laver kunst i det
fri, hvis vejret tillader det.
Vi afslutter med en flot udstilling i
weekenden 27. og 28. juli i Borup
Kulturhus' hal.
Man skal tilmelde sig på nettet under

”sommersjov i køge”

Mona Bjerg, malerier
Inge Tvede, malerier
Kathe Rasmussen, glaskunstner og
malerier
Karin Tobiasen,
vævning og håndarbejde
Lis Teglbjærg, vævning
Astrid Tyroll, pastels og malerier
Som noget helt nyt udstiller her også
lokale talentfulde børn og unge 12
værker med teamet ”MIN VERDEN”.
Der vil ligge foldere i Borup Kulturhus,
som viser placering af Kunstrutens
deltagere
Se wwwkunstruten.com.

SOMMERFERIE
Skovbo Kunstforening holder sommerferie
nu.
Vores næste udstilling har fernisering på
Kulturnatten fredag 30. august 2019.
Vi løfter snart sløret for, hvem kunstneren er.

