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JULEBREV
Kære kunstvenner
Vi ønsker alle vores medlemmer en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår. Det har været
et travlt år med masser af gode
kunstoplevelser.
Sæsonens første fernisering fandt sted på
Kulturnatten i august måned. Kunstneren
Anders Brinch var tilstede og præsenterede
sin meget spændende udstilling – en
blanding af skulpturer og malerier - med den
specielle og fantasifulde titel ’Peanut-ButterBacon-Banana-Sandwich’.

I november havde vi en kunsttur til Fyn,
hvor vi besøgte Jens Galschiøtts værksted i
Odense, Clay keramikmuseum i Middelfart
samt kunstmaleren Jan Jensens atelier.
Sidstnævnte udstillede i Kulturhuset sidste år.

Primo oktober viste vi udstillingen
’Cirkler, kvadrater og diagonaler’ af
kunstneren Ib Geertsen, som her i 2019 ville
være fyldt 100 år. En forrygende flot udstilling, som vi var meget heldige at ’få i hus’. Vi
modtog en super flot anmeldelse af
Kunstavisen, som skrev følgende:
”Udstillingen af Ib Geertsen i Borup Kulturhus
– Er et brag af en udstilling”. En anmeldelse,
som vi er stolte af.

Og nu har vi afsluttet året med den populære
og i år fyrretyvende Folkeudstilling, en
åben og ucensureret udstilling, hvor alle har
mulighed for at deltage. Det blev en udstilling
af høj kvalitet og med mange besøgende.

han sideløbende med sin musikalske karriere
også har dyrket maleriet i de seneste 20 år.
Fernisering søndag 12. januar 2020 kl. 1416 i Borup Kulturhus.
Der er mulighed for at møde Kaare Norge,
som vil være tilstede ved ferniseringen.
Skovbo Kunstforening vil – i anledning af
nytåret - være vært ved et glas boblevand
og lidt kransekage.
Den sidste søndag (9/2, kl.16) i Kaare Norges
udstillingsperiode har vi i samarbejde med
Kulturforeningen i Skovbo - KIS fået en aftale
om at han kommer i Kulturhuset og giver
koncert. Læs mere om dette på vores
hjemmeside www.skovbokunst.dk

Skovbo Kunstforening er en lille flok
kunstglade personer, der arbejder med at få
udstillinger til Borup Kulturhus. Hver gang vi
har en udstilling på bedding, så knokles der
med at få den transporteret til Borup og sat
op så smukt som muligt. Kontakt os endelig,
hvis du/I kunne tænke jer at deltage i dette
arbejde, måske have lyst til at tage en vagt i
vores åbningstider eller måske begge dele.
Årets første udstilling i 2020 bliver
udstillingen ’Naturens Lys’ af kunstneren
Kaare Norge.

Hvis vi må slutte af med et stort juleønske for
det nye år.
Vi er en forening bestående af ca. 150
medlemmer og vi er glade for hver og én.

En kunstner, som næsten ikke behøver at
blive præsenteret, da han er kendt som
klassisk guitarist. Det er ikke alle der ved, at

Der er blot det, at vi blandt gæsterne kun
møder 10-15 af jer ved vore ferniseringer. Det
ville være en kæmpe-gave, hvis I kunne
sætte tid af til lidt flere besøg, så vi får følelsen af, at vores arbejde bliver set og værdsat
af flere. Blot et lille suk.
Venlig hilsen
Skovbo Kunstforenings bestyrelse

