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Fernisering på årets sidste
udstilling, den 37.
Folkeudstilling,
18/11-18 kl. 14.00 i Borup
Kulturhus

Deltagerne viser deres mange
inspirationer, udtrykt i bl.a. malerier,
collager, fotos, pasteltegninger
granitskulpturer og keramik. Vi oplever
at vore ucensurerede udstillinger, som de
er, gennem årene har udviklet sig til et
højere og højere niveau.

”Åbent Hus”

Plakatbilledet er malet af Birgit Bjerkén

Følgende 34 personer udstiller:
Ole Kai Andersen (St. Ladager) - Ellis Arklint
(Ejby) - Karin Barchow (Borup) - Mona Bjerg
(Borup) - Birgit Bjerkén (Ejby) - Bodil Ring Brask
(Haslev) - Erik Frederiksen (Køge) - Tove Gaub
(Vigersted) - Torben Søndergaard Gregersen
(Gørlev) - Jens Jørgen Hansen (Ringsted) - Claus
Hegelund -(Haslev)- Sanse Hollesen (Dragør) Anne Marie Holsting (Terslev) - Karin Hornuff
(Ejby) - Torill Jacobsen (Herfølge) - Tove
Jørgensen (Ringsted) - Inga Knudsen (Gadstrup) Jette Bjerregaard Kristensen (Borup) - Iben
Larsen (Borup) - Laila Wiborg Lorentsen (Lejre) Stig Løvenkrands (Kastrup) - Karin Madsen
(Herfølge) - Bjarne Nielsen (Køge) - Keld Nielsen
(Ejby) - Gerda Obel (Roskilde) - Bjarne Pedersen
(Køge) - Birgit Nielsen (Valløby) - Sanne
Rasmussen (Køge) - Kenneth Høst Ring (Dragør) Elin Steffensen (Karrebæksminde) Mette
Staalgaard (Kværkeby) - Bodil Lisbeth Thomsen
(Borup) - Inge Tvede (Borup) - Astrid Tyroll (Ejby)

Udstillingen indgår i arrangementet
”Åbent Hus”, hvor de fleste foreninger i
Borup Kulturhus holder åbent til deres
lokaler, så man kan opleve deres
aktiviteter og tilbud.
Det festlige program i hallen er
Kl. 14.00 Ferniseringen, der sker efter
en lille koncert med unge musikere fra
Køge Musikskole. Derefter underholder
Kl. 15.00 Ejbykoret,
Kl. 15.45 D’Swing, 3 friske fyre fra Køge
Musikskole spiller glad musik og
Kl. 16.30 DSG-band med populære
melodier. Endelig kan man ved
indgangen købe sig adgang til en dejlig
koncert kl. 19.30 med
Kira Martinis kvartet.
Kira Martini er autodidakt sangerinde.
Sammen med bandet leverer hun en
dejlig koncert med jazz, blues og
brasilianske rytmer.
Der bliver altså både noget for øjet,
ørerne ….. og ganen!
Udstillingen vises fra 18. nov. til 16. dec.
2018 Der er åben på lørdage og søndage
kl. 14-16.

2019
PAUL BECKETT

Første udstilling i det nye år bliver en
spændende oplevelse med bl.a. Paul
Beckets mange freskomalerier. Hans
hustru Birthe deltager ved ferniseringen
og fortæller om Paul s kunst og deres
oplevelser i det sydlige Spanien, hvortil
de flyttede i 1962.

