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Kære kunstvenner

Krista Rosenkilde

Vi håber, at I har haft en dejlig påske og fået
nydt de dage, hvor sol og sommertid gav os
nogle lysere dage end vi har set længe

Vi bevarer optimismen og satser på, at vi kan
have fernisering søndag, 16. maj med
kunstneren Krista Rosenkilde. Hun er en
kunstner der arbejder med mange forskellige
medier bl.a. grafiske tryk, skulpturer, malerier
og collager. Værkerne er abstrakte og som
regel i et univers af mønstre og stramme
geometriske former.

Udstillinger
Jonas Pihl
Det er med stor beklagelse, at Skovbo Kunstforening nu for fjerde gang, må se sig
nødsaget til at aflyse udstillingen ’Overgange’
af kunstneren Jonas Pihl. Den skulle have
været klar nu på søndag 11. april.

En udstilling vi glæder os meget til. Men mere
herom senere.

Dels er der stadig forsamlingsforbud
indendørs på over 5 personer og dels
benyttes Kulturhuset på nuværende tidspunkt
som test-center.
Heldigvis bliver udstillingen dog ikke helt
aflyst. Vi har fået en aftale om, at udstillingen
vises lige efter ferieperioden - med fernisering
fredag 27. august, hvor der også afholdes
Kulturnat i Borup.

Borup Kulturhus – som rummer vores
arrangementer og udstillinger, ejes af Køge
Kommune. Kommunen følger regeringens og
Sundhedsstyrelsens retningslinjer og
anbefalinger.
Følg med på vores hjemmeside www.skovbokunst.dk - hvor vi opdaterer
vores aktiviteter.

Generalforsamling
Årets generalforsamling er sat til tirsdag
25. maj kl. 19.30 i Borup Kulturhus.

Kontingent
Det er nu, at det er tid for indbetaling af
kontingent for 2021, så vi fortsat har mulighed
for at skabe oplevelser og købe ny kunst til
vore medlemmer.
Husk tydeligt medlemsnummer eller navn og
adresse ved indbetalingen.
Reg.nr. 1551 Kontonummer 3335399
Kontingentet er fortsat kun: …………
Enkeltmedlemmer – Kr. 220,Ægtefælle på samme adresse – Kr. 150,Pensionister og studerende – Kr. 150,Virksomhed og institutioner – Kr. 800,Virksomhed og institutioner med aftale om
udstilling – Kr. 1.000, - .

Medlemstilbud
Skovbo Kunstforening er blevet tilbudt nogle
litografier til en vanvittig flot pris.
Det er nogle af vore allerbedste
nutidskunstnere, som står bag disse værker.
Litografierne er trykt på det anerkendte
færøske grafiske værksted ”Steinprent”,
som er beliggende i Torshavn. Kunstnerne
har været til stede ved tilblivelsen af
værkerne og har kunne redigere trykning, så
den blev præcis, som de ønskede.
Værkstedet blev etableret i 1999 og er i årene
blev besøgt af kunstnere fra nær og fjern,
hvor de har mulighed for at arbejde på
maskinerne på værkstedet.
Hvis det viser sig, at der er interesse for disse
litografier, kan vi udvide sortimentet med
andre værker og kunstnere end de fire som
her er valgt:

Bjørn Nørgaard
Bjørn Nørgaard Kr. 600,- Format 24x33cm
Martin Bigum

Kr. 1.000,- Format 34x47cm

Mie Mørkeberg Kr. 1.000,- Format 37x27cm
Trine Boesen

Kr. 500,- Format 35x26cm

Litografierne er nummereret og signeret.
Oveni prisen betales 10 kr. pr. tryk, til
dækning af afhentning og emballage.
Kunstforeningen har ingen fortjeneste på
værkerne.
Der er begrænset oplag.
Egentlig var det tanken, at man skulle kunne
afhente de bestilte litografier i Kulturhuset,
men det er ikke en mulighed for øjeblikket –
så vi finder en anden løsning.

Martin Bigum

Trine Boesen

Mie Mørkeberg

Mie Mørkeberg på arbejde i ”Steinprent”

For at få en fornemmelse af om der er
interesse for sådanne kunsttilbud –
så send venligst en bestilling på værket eller
en tilkendegivelse om, hvorvidt der i øvrigt er
interesse for nogle sporadiske tilbud i
Medlemsnyt fremover til Lise Ingemand –
ingemand48@gmail.com
De bedste forårshilsner
Mie Mørkeberg
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