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FYRRETYVENDE
FOLKEUDSTILLING
Efteråret går på hæld og vi er nu i november måned og Skovbo Kunstforenings
sidste udstilling i år, bliver traditionen tro,
den store og populære Folkeudstilling,
som vises i Borup Kulturhus.
Skovbo Kunstforening, afholder denne
åbne, u-censurerede udstilling, hvor alle
har mulighed for at deltage. Der deltager
kunstnere fra hele Sjælland, - men det er
dog fortrinsvis lokale kunstnere, som
udstiller.
Deltagerne viser deres mange inspirationer udtrykt i bl.a. maleri, collage,
pastel, akvarel, skulptur, granit og
keramik. Det er en udstilling som gennem
årene, har udviklet sig til et højt niveau.
Udstillingen er nu sat op, og vi glæder os
til at vise den frem.
Tænk, nu har Folkeudstillingen eksisteret
i fyrre år, så den er da kommet for at
blive.
Årets udstillere (med sort)
Susanne Hauge Nielsen, Inga Knudsen,
Birgit Nielsen, Claus Hegelund,
Tina Veng Johansen, Margit Andreasen,
Henning Carlsen, Stig Løvenkrands,
Erik Frederiksen, Astrid Tyroll, Inga Knudsen,
Gerda Obel, Ole Andersen,
Mona Bjerg-Larsen, Ulla Fougt, Inge Tvede,
Tove Jørgensen, Keld Olsson,
Bodil Ring Brask, Randi Marie Bondeskov,
Jane Vodstrup, Torben Gregersen,
Tine Nord Raahauge.

Værk af Henning Carlsen

Fernisering og Åbent Hus
Søndag 17. november kl. 14-15 er der
fernisering på Folkeudstillingen i Borup
Kulturhus. Udstillingen vil herefter kunne
opleves hver lør- og søndag mellem
kl. 14.00 og 16.00 frem til 15. december
eller efter aftale.
Næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget
Kirsten Larsen vil kl. 14.00 byde
velkommen til fernisering og Åbent Husarrangementet - og fra kl. 14.30 og frem
til kl. 18.00 er der mulighed for at komme
rundt i Kulturhuset og møde alle de
foreninger som ’Huset’ rummer. Der vil
være musik og sang i hallen. Vel mødt.
Tove Sandholdt Gaub (1945-2019)
Vigersteds lokale kunstner, Tove
Sandholdt Gaub, er gået bort i juni 2019.
Tove var medlem af Skovbo
Kunstforening og mange af jer kender
hendes kreative evner i forbindelse med

udstillinger og arrangementer i lokalområdet.
Tove har gennem årene beskæftiget sig
med mange forskellige former for
kunstneriske udtryk - og tilegnede sig
med sin nysgerrighed og dygtighed både ny viden, nye metoder og nye
teknikker.
Tove efterlader sig en større samling
arbejder og familien byder nu indenfor til
åbent hus med salg af bl.a. akvareller,
keramik, croquis-tegninger og -billeder,
fotografier, raku-brændt keramik, grafik,
akrylbilleder og silkemalerier.
Salgsudstillingen bliver i Toves hjem Degnebakken 21, Vigersted, 4100
Ringsted på følgende tre søndage:
1., 8. og 15. december og alle dage fra
kl. 11-16. Her bydes på lidt julegodter.

Koncert med Lune Carlsen
I forbindelse med ”Åbent Hus” på søndag,
den 17/11, i Borup Kulturhus, har foreningerne en koncert med Lune Carlsen,
kl. 19:00.
Alle kan købe billetter i Borup Boghandel
eller ved indgangen, pris, 75,- kr.
Støttet af Køge Kommunes kulturpulje

Ejby Medborgerhus har 22/11 kl. 19:30
Koncert med ”Christensen & Kanne”.
En del af 4-mandsgruppen var med i
Troubadourbanden.
Ønsker du en aften med god musik og
mere end et smil på læben, så kan du
bestille billetter hos astrid@tyroll.dk eller
ved sms til 2537 2323.
Se evt. hjemmesiden ”ejby-medborgerhus.dk”

50% af overskuddet går til Kræftens
Bekæmpelse

JULEGAVEIDÉ:
1 års medlemsskab i 2020
Vi nærmer os lige så stille julen, og hvis
du synes, at det er en god idé, så send
en mail til kunst@skovbokunst.dk med
følgende oplysninger på modtageren:
Navn, Adresse, Mobil, mail-adr.
Type af medlemsskab
Igangsættes 1. januar 2020
Venlig hilsen Skovbo Kunstforening

