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Kalender
28.8.

Kulturnat i Borup. Se Lokalpressen.

28.8. kl. 18

Afsløring af nye skulpturer ved Borup Kulturhus.

28.8. - 27.9.

Grønningen 100 år. Borup Kulturhus.
Fernisering 28.8. kl. 19. Musik med Boysen/Andersen
Band.

7.9. kl. 19.15

Croquisgruppens første aften i Borup Kulturhus

4.10. - 8.11.

Pinhole-fotos af Hans Ole Madsen. Fernisering 4.10.
kl. 16-18

18.9.

Jazzkoncert med Laugesen All Stars i Borup Kulturhus.
Arrangør: Kulturforeningen i Skovbo - KIS.
Se www.kulturis.dk

29.10.

Syng og spil dansk i Borup Kulturhus.
Arrangør: Kulturelt Samråd i Køge.

7.11. kl. 20

Koncert med Anders Singh og Henrik Goldschmidt
Borup Kulturhus. Arrangør: Kulturforeningen i
Skovbo - KIS

15.11. - 20.12

36. Folkeudstilling. Fernisering 15.11. kl. 14-16

15.11.

Koncert i Borup Kulturhus med 3 nordiske bands.
Arrangør: Borup Kulturhus

Skovbo Kunstforening:
Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, tlf. 56 87 93 39
e-mail: info@skovbokunst.dk
hjemmeside: www.skovbokunst.dk
Forsidebillede: Andrzej Lemiszewskis nye skulptur i Møllelundparken

Dansk nutidskunst

Martin Bigum

Næste udstilling

Borup Kulturhus

Kunstnersammenslutningen „Grønningen“
blev dannet i 1915 af
udbrydere fra den anden
sammenslutning „Den
Frie“. I april fejrede
kunstnerne selv jubilæet
med en stor udstilling i
Den Frie Udstillingsbygning og i Museumsbygningen.
Skovbo Kunstforening
vil gerne være med til
fejringen og har derfor
fået sammenslutningens
medlemmer til at deltage
i en stor udstilling i
Borup Kulturhus. Vores henvendelse er blevet vel modtaget, så vi nu kan
vise en udstilling med de fleste af sammenslutningens kunstnere:

Borup Kulturhus er blevet mere synlig i
bybilledet, dels med vinduesbelysningen og
vinduesskilte med navnene på de faste brugere af huset.
Den 31. maj var der åbent hus i Kulturhuset,
hvor brugerne præsenterede huset og dets
muligheder.
Om aftenen efter ferniseringen på Folkeudstillingen den 15. november arrangerer
husets foreninger en stor fælleskoncert med
tre nordiske orkestre: Duoen Ulfsand &
Hjetland, Trioen Suo fra Finland og norsk-svenske The Secret Carpet
Club. Arrangementet vil senere blive omtalt i lokalpressen.

Poul Agger, Merete Barker, Jens Birkemose, Peter Bonnén, Stig
Brøgger, Ronald Burns, Ruth Campau, Viera Collaro, Mads Gamdrup,
Hjördis Haack, Anette Harboe Flensburg, Erik A. Frandsen, Lone
Høyer Hansen, Poul Janus Ipsen, Frithioff Johansen, Anita Jørgensen,
Eva Koch, Seppo Mattinen, Loui Michael, Michael Mørk, Hans Pauli
Olsen, Allan Otte, Bjørn Poulsen, Ole Sporring, Arne Haugen Sørensen, Jørgen Haugen Sørensen og Jette Thyssen.
Vi er meget glade for at kunne præsentere en så stor udstilling med nogle
af vores bedste kunstnere og håber, at mange vil benytte lejligheden og
besøge udstillingen. Det bliver årets mest markante udstilling i Borup.
Der er fernisering på Kulturnatten i Borup fredag den 28. august kl. 19 i
Borup Kulturhus, hvor der vil være underholdning med Boysen/Andersen
Band. Der er gratis adgang til ferniseringen samt lørdage og søndage kl.
14-16 frem til 27. september.

Bortlodning af kunst på generalforsamlingen
På medlemsnumre:
Asger Baarstrøm:
Ruth Augustinussen:
Ingelise Damkjær:
Kirsten Larsen:
Hans Jørgen Groth Therkelsen:

Grafisk blad af Finn Naur Petersen
Akvarel af Mathilde Fenger
Træskulptur af Jørgen Jensen
2 fotos af Ea Movang
Oliemaleri af Michael Hjelmborg

Blandt deltagerne i generalforsamlingen:
Kirsten Q. Nielsen:
Birgit Johannesson:

Oliemaleri af Keld Olsson
stentøjsskål af Lillian Binderup Jensen

Lodtrækning blandt udstillingsvagter:
Lillian Binderup Jensen:

glaskanin af Lars Ravn

Fællesatelier i Borup Kulturhus

Pinhole-fotos i Kulturhuset

Kunstforeningen er i fuld gang med at iværksætte et nyt initiativ. Det er et
fællesatelier, hvor selvstændigt arbejdende medlemmer kan booke tid.
Der kan være 6-7 kunstnere samtidig, men bookingen gør det muligt for
endnu flere at benytte tilbuddet. Det er gratis at være tilknyttet værkstedet, men man må påregne, at der kan være nogle mindre fællesudgifter.
Man medbringer selv værktøjer og materialer, og der vil være opbevaringsmuligheder. Der er ingen undervisning, men man får mulighed for at
inspirere hinanden. Der vil være adgang alle dage og aftener for de tilmeldte.
Hvis du er interesseret i at være med i fællesskabet, kan du henvende
dig på tlf. 5687 9339 eller info@skovbokunst.dk. Der vil så blive indkaldt
til et forberedende møde, hvor der vil blive informeret om vilkårene.

Kunstforeningen åbner en spændende
fotoudstilling den 4. oktober. Det er med
„pinhole“ fotos af den dygtige fotograf
Hans Ole Madsen.
Et pinhole-kamera er en kasse med et
meget lille hul i den ene ende og en fotografisk plade i den anden. Allerede i

Croquisgruppe
På den seneste croquisfestival blev Kunstforeningen opfordret til at
oprette en croquisgruppe, der i løbet af vinteren samles om at tegne/male
croquis. Der kan være 10-12 deltagere, der deles om udgifterne til modeller m.m. Det foregår 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11 og 14/12 kl.
19.15 - 21.30 i Borup Kulturhus.
Deltagerne må være selvhjulpne, idet der ikke er decideret undervisning, dog forventes det, at deltagerne er åbne for at lære af hinanden.
Efter sidste croquisstilling lægges tegningerne frem på gulvet til en fælles
drøftelse af aftenens
resultater.
Det koster 600 kr
for en sæson, som
betales ved tilmelding hos Astrid
Tyroll, tlf. 5682
1080 eller
astrid@tyroll.dk

renæssancen opdagede kunstnerne, at man på den måde
kunne projicere omgivelserne
gennem et lille hul og op på
en væg. Det bidrog til opdagelsen af perspektivet.
På udstillingen vises store
landskabbilleder fotograferet
med den meget primitive, men også meget krævende teknik, der giver
billederne en helt særlig og meget spændende atmosfære.

Flere skulpturer til Borup
På Kulturnatten afslører Skovbo Kunstforening flere skulpturer foran Kulturhuset og
langs Møllevej.
Det drejer sig om 3 store (se billedet) og 2
mindre, som alle er udført af billedhuggeren Bent Sørensen.
Med placeringen ønsker Kunstforeningen dels at styrke indtrykket af
Kulturhuset, men også at understrege at
der er en kunstvandring mellem Møllelundparken, Biblioteket og resten af byen.
Skulpturerne afsløres på Kulturnatten i
Borup den 28. august ved et lille arrangement kl. 18. Alle er velkomne.

Køge og Skovbo Kunstforeningers fællestur til Langeland 30.5.2015

Guide til Kunstvandring i Borup
Foreningernes Dag i Køge
Kunstforeningen har udgivet en guide med de skulpturer, der står i Borup.
Guiden ligger i papirudgave i Kulturhuset og kan også ses og hentes på
foreningens hjemmeside. Guiden vil blive revideret, når de nye skulpturer
er stillet op

Åbent hus i Borup Kulturhus

<

Årets åbne, ucensurerede Folkeudstilling nærmer sig, så hvis du skal nå at
male, tegne eller modellere - så er det nu!
Som sædvanlig gælder „først til mølle“. De 30 første, der tilmelder sig
kan få max. 3 vægplacerede værker med. Der kan udstilles maleri, tegning, collage, foto, skulptur, glas, keramik og træarbejder. Billeder skal
være ophængningsklare dvs indrammede og forsynede med øskner.
Tilmelding (senest 30. oktober) sker til udstillingens sekretær Birgit
Johannesson - johannesson@stofanet.dk. Yderligere informationer kan
fås på tlf. 2084 8572. Det koster 250 kr at være med, men medlemmer af
Skovbo Kunstforening slipper med 200 kr.
Der er fernisering 15. november kl. 14-16

Udstillingen Trekoner
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36. Folkeudstilling 15.11. - 20.12

