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Kære medlemmer

’LANDSKABER’

Efteråret går på hæld og vi er nu i november måned. Vi har et par gange i løbet af
oktober måned været tæt på at ’trykke på
knappen’, så I kunne modtage et nummer
af Medlemsnyt. Men der var flere forskellige benspænd, som ændrede vores dagsorden.

Er titlen på den udstilling, som lige nu
kan ses i Kulturhuset og landskaber
kan vises på flere måder.

Punkterne var:
1. ’Landskaber’
Udstillingen af kunstneren Søren
Martinsen
2. ’Glasbjergene’
Koncert med DaCapo koret. Korværket er
skrevet af John Høybye i samarbejde
med forfatteren Eva Chortsen – et
interessant kunstneriske forløb: Fra
maleri til digt til musik.

Malerierne er skabt af kunstneren
Søren Martinsen, – en kunstner hvis
værker viser naturens store skønhed
og et billede på, hvordan forskellige
menneskelivs baner gennem tiden har
formet det landskab, som omgiver os.
Denne utraditionelle landskabsmaler
viser også landskabet - på en ny
måde. Han har været højt til vejrs en tur på Google Earth og har valgt,
afmalet og genskabt værker i sine
pågående farver, så disse værker
mere end tangerer det abstrakte
maleri.

3. Syng Dansk
Arrangement med fællessang i ’Syng og
spil dansk’- ugen.
4. Folkeudstilling
Tilmelding og fernisering.
Punkt 2 og 3
Arrangementer som desværre måtte
aflyses pga. Corona og de deraf følgende
nye skærpede retningslinjer.

”Stribede marker” af Søren Martinsen

Punkt 4
Aflyst fernisering – og ændring i datoer. Se
næste side.

Hvis du ikke har set denne udstilling –
så kan du lige nå det i denne weekend.
Der er åbent begge dage kl. 14-16.

FOLKEUDSTILLING
Skovbo Kunstforenings sidste udstilling i år,
bliver traditionen tro, den store og meget
populære Folkeudstilling, hvor vi kommer til
at opleve flere end 100 værker i Borup
Kulturhus. Tilmeldingen er slut nu. Her er
plads til ca. 30 udstillere og alt er optaget.
På udstillingen deltager kunstnere fra hele
Sjælland, men det er fortrinsvis lokale
kunstnere som udstiller. Deltagerne viser
deres mange inspirationer, udtrykt i bl.a.
maleri, collage, foto, pastel, akvarel, skulptur,
granit, glas og keramik og vi oplever klart at
vore u-censurerede udstillinger, gennem
årene, har udviklet sig til et meget højt
niveau.

Keld Olsson, maleri 2019

Corana versus “Folkeudstilling”
Den første udstillingsdag er ’kun’ åben for
udstillerne og deres gæster og det er søndag
den 15. november, men der bliver rig mulighed for at opleve Folkeudstillingen i Borup
Kulturhus de efterfølgende fire weekends.
Udstillingen kan ses hver lørdag og
søndag kl. 14-16 eller efter aftale frem til
søndag 13. december.
Skovbo Kunstforening glæder sig til at se jer
til årets Folkeudstilling i en af efterårets
weekends.

Årets udstillere
Alice Rosendal, Andrea Givskov,
Anne Schjødt, Astrid Tyroll,
Bente Gammelgård, Bjarne Pedersen,
Bob Walker, Bodil Brask, Brita Vendt,
Charlotte Trampedach, Chris Christiansen,
Erik Frederiksen, Hanne Nielsen,
Inga Knudsen, Inge Tvede, Judith Damgaard,
Karsten Kylmann Nielsen, Kathe Rasmussen,
Keld Olsson, Klaus Seyffart, Lene Klovborg,
Lise Lykke Guldbæk, Laila Viborg Lorentzen,
Michael Dyrberg, Mona Bjerg, Ole Andersen,
Poul Erik Thomsen, Steen Jensen,
Stig Løvenkrands, Suni Ellingsgaard,
Torben Boetius, Torben Søndergaard
Gregersen, Susanne Golgert Larsen
HUSK – at vi skal passe på hinanden også når man besøger Borup Kulturhus, så her skal man bære mundbind og spritte
hænder, tak ;0)
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