Skovbo Kunstforenings medlemsnyt - september 2020
Generalforsamling
Så fik vi endelig mulighed for at afholde den
årlige generalforsamling her 13. august. Den
er blevet udskudt siden april måned, hvor der
kom forsamlingsforbud og Køge Kommune
lukkede alle kommunale bygninger –
herunder Borup Kulturhus.
Men nu blev den afholdt og hermed kunne
regnskabsåret afsluttes. Der var lodtrækning
om ti værker samt tre års-abonnementer på
Kunstavisen. Ud af de ti værker er otte af
disse skabt af kunstnere, som har udstillet i
Borup Kulturhus.
Nr. 310 Annemarie Frederiksen
Collage af Carsten von Würden
Nr. 56 Elin Hermansen
Litografi af Bjørn Nørgaard
Nr. 317 Asger Baarstrøm
Collage af Peter Haubro
Nr. 406 Lene Ellingsgaard
Litografi af Ib Gertsen
Nr. 232 Ruth Augustinussen
Litografi af Buster Bruun
Nr. 266 Kirsten Korsgaard
Akryl og tryk af Jan Jensen
Nr. 134 Henry Rossle
Olie på lærred af Anders Brinch
Nr. 310 Erik Frederiksen
Olie på lærred af Carsten von Würden
Nr. 405 Mona Bjerg-Larsen
Abonnement på Kunstavisen i et år
Nr. 444 Flemming Petersen
Litografi af Bentemarie Kjeldbæk
Nr. 507 Annie Aabin
Abonnement på Kunstavisen i et år
Nr. 589 Randi Marie Bondegaard
Abonnement på Kunstavisen i et år
Kirsten Struwe vandt lodtrækningen blandt

vagter og fik et
Litografi af Bentemarie Kjeldbæk
Som noget nyt, har vi lagt et ekstra punkt ind
på hjemmesiden www.skovbokunst.dk
I menuen under ’Foreningen’ placeres punktet ’Generalforsamling’ og her vil man snart
kunne finde formandsberetning, værkliste,
konstituering etc.

Croquisfestival 2020
Festivalen her blev flyttet fra ultimo marts til
primo oktober, i den tro at Corona ikke ville
blive en hæmsko. Men der tog vi fejl.
Årsagen til, at vi endnu en gang ser os
nødsaget til en aflysning/flytning, er dels at
antallet på forsamlinger fortsat er på max 100
personer, og på croquisfestivalen er vi meget
tæt på dette antal med kursister, modeller,
censorer og folk, som er med til at få
arrangementet til at fungere optimalt. Antallet
af personer samt afstandskravet på 1 m bliver
snert. Da smittetallene for nuværende er
opadgående tør vi ikke længere satse på, at
den kan gennemføres.
Vi flytter derfor croquisfestivalen til den
periode på året, hvor vi plejer at afholde den
og det bliver weekenden 20./21. marts 2021.

’Rivers End’

Han er en kunstner som har gjort sig
bemærket med store soloudstillinger, bl.a. på
Trapholt, Kunsthal Nord, Rønnebæksholm og
Sorø Kunstmuseum samt i udlandet.
Titlen på dette
billede:

Fernisering i Kulturhuset søndag 4.
oktober kl. 14-16.
Folkeudstilling

’Både og’

Vi er stolte af at denne udstilling og den har
fået en meget flot anmeldelse i Kunstavisen
her i september måned.
Overskriften er ’Myter, magi og fortællelyst’
og anmeldelsen slutter således: Udstillingen
i Borup Kulturhus har en magisk stemning
og kunstnerens værker er for alle, der
holder af fantasi og fortællelyst.
Kunstneren Fie Norskers aktuelle udstilling i
Kulturhuset kan ses hver weekend (eller efter
aftale) frem til og med 27. september.
Næste udstilling

Nu nærmer vi os igen den årlige folkeudstilling. Udstillingen som giver muligheden for at
eksponere den kunst, som man beskæftiger
sig med i hverdagen og chancen for at vise
sine værker frem samt måske lade sig
inspirere af hinanden.
Ved denne årlige folkeudstilling kan alle
udstille deres værker, og der er plads til ca.
30 udstillere.
Tilmelding kan ske fra tirsdag den
15. september 2020.
Læs mere om folkeudstillingen og hvordan
man tilmelder sig på vores hjemmeside.

Nyt tiltag – sæt kryds i kalenderen
Søndag, den 8. november kl. 16.00
arrangerer Skovbo Kunstforening en koncert
med Da Capo-koret

Titlen på dette billede:
’Stribede marker ved Herlufmagle’
Søren Martinsen er en dansk kunstner, hvis
motiver i vidt omfang er danske landskaber.
Det er ikke den urørte og kyske natur, Søren
Martinsen arbejder med, men brugsnaturen
og de spor, vi som mennesker sætter i
landskabet. Hvordan vi deler det op og
kontrollerer det.

”Glasbjergene” (efter Else Alfelts akvarel)
er et resultat af et kunstnerisk 3-trins-forløb:
fra maleri - til digt - til musik.
Eva Cortsen har udvalgt 12 billeder af kendte
danske kunstnere, har tolket dem i digte og
John Høybye har derefter sat musik til.
Billederne vises under koncerten, der foregår
i Borup Kulturhus. Herom mere senere.
Med venlig hilsen Skovbo Kunstforening

