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Udstilingspausen

11. Croquis-festival 17.-18.marts

I forbindelse med ungdomsskolens indtog i Kulturhuset, blev der igangsat et arbejde med at øge sikkerheden i huset, så der også fremover kan vises udstillinger af anerkendte kunstnere uden forsikringsproblemer. Køge kommune skulle bruge et par måneder til at løse problemet. Kunstforeningen afventer
stadig en tilfredsstillende løsning.Derfor har der ikke
været udstillinger i det nye år.
Gennem Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger har vi dog fået en mulighed for at vise en
udstilling, der ikke skal være dækket af vores egen
forsikring.

Tilmelding sker på tilmeldingsblanket på foreningens
hjemmeside www.skovbokunst.dk

9 kunstnere fra Atelier Halbirk i
Paris 25.2. til 14.3.
Skovtrolden 2017
På Folkeudstillingen i november, blev årets Skovtrold
tildelt keramiker Lillian Binderup Jensen for hendes aktive
deltagelse i foreningen med bl.a. restaurering af Pontus
Kjerrmans skulpturer.

Ordinær generalforsamling 16.4.
Kunstforeningens ordinære generalforsamling afholdes i
Borup Kulturhus
Dagsorden iflg. vedtægterne, som kan ses på foreningens
hjemmeside www.skovbokunst.dk.

Forsinket nytårshilsen
Bo Halbirk er en dansk kunstner, som i 1992 stiftede
et værksted med grafiske kunstnere, han mødte i Cité
Internationale des Art i Paris, som blev grundlæggerne af værkstedet. Efterhånden er flere kunstnere
blevet trukket med, så det i 2004 blev et non-profit
atelier.
På udstillingen i Borup vises spændende værker i
forskellige grafiske teknikker af Cecile Gissot, Valla
Eydis, Juliette Mangenot, Bo Halbirk, Guilla
Lionelli, Stanislav Marijanovic, Bob Meyer og
Domitille Arai.
Der er fernisering søndag den 25. februar kl. 14 16

Kunstforeningens bestyrelse ønsker alle medlemmer et
godt nytår. Vi håber snarest at komme i gang med flere
udstillinger, og håber at I fortsat vil være med i foreningen.
Vi er kede af, at året hvor vi rigtig skulle fejre vores 40 års
jubilæum, fik en så problematisk begyndelse.

Kontingent 2018
Vi håber, at I fortsat vil være medlem af Skovbo Kunstforening.
Vedrørende kontingentindbetaling se foreningens hjemmeside www.skovbokunst.dk

