Medlemsnyt - august 2022
Kære medlemmer
Heldigvis går sommeren ikke på hæld
endnu. Men Skovbo Kunstforening er i
fuld gang med at tilrettelægge
sensommeren, efteråret – Ja, året ud.

Der tegnes og males ved tre scener og
en hel række modeller af begge køn
skiftes til seancer af varierende varighed.
Croquisfestivalen slutter med en
censureret udstilling.

Vi får en spændende og en travl august
måned:

Der er stadig nogle pladser til croquisfestivalen. Har det din interesse, så kig
ind på hjemmesiden og læs mere om
festivalen. Her kan man også nå at
tilmelde dig.
Det kræver ingen forkundskaber!
http://www.croquisfestivalen.dk/

CROQUISFESTIVAL

SKULPTURPARKEN

Tegning af Klaus Seyffart

Det er i år den 13. gang, at Skovbo
Kunstforening arrangerer en
Croquisfestival.
Den er blevet en fast institution og
afholdes i Borup Kulturhus.
Festivalen har altid fundet sted i marts
måned, men pga. Corona har vi måtte
aflyse festivalen de sidste to år. Det ville
være dejligt, om den alligevel kan blive
afholdt her i 2022, så vi har besluttet og
arbejdet på, at den bliver afholdt i
weekenden 20.-21. august.

Bjørn Poulsens skulptur

Billedhuggeren Bjørn Poulsen – som
sammen med to lokale kunstnere

Johanne Skovbo Lasgaard og Nanna Riis
Andersen havde fernisering på
udstillingen GEODÆSI i oktober 2022.
Udstillingen viste os tre kunstnere med
hver deres meget forskellige udtryk, men
som komplimenterede hinanden
fantastisk fint.
Efterfølgende havde vi den store glæde,
at Bjørn Poulsen donerede Skovbo
Kunstforening én af hans udstillede
skulpturer. Skulpturen er nu befæstet til
en sten og klar til at blive sat op i
skulpturparken.
Offentliggørelsen af Bjørn Poulsens
skulptur bliver på Kulturnatten fredag 26.
august kl.17 i Skulpturparken med en tale
af Ken Kristensen, formand for Kultur- og
Idrætsudvalget i Køge.

I Kulturhuset bliver der kl. 19.15 afholdt
fernisering på udstillingen ’PRO på
farten’.
PRO er en kunstnersammenslutning, som
blev stiftet tilbage i 1962. Her kan vi
opleve en status på, hvor de enkelte
deltagere står kunstnerisk idag – ikke
tilbageskuende, men fremadrettet.
Ti medlemmer samt fire gæster udstiller
deres ærlige og vedkommende,
mangfoldige kunstneriske kvalitative
udtryk. Nyd de mange facetter - her bliver
tale om en mangfoldig udstilling.

Det vil glæde os, at se dig/jer ved denne
offentliggørelse.

KULTURNATTEN

Marie Morgan

En af kunstnerne i PRO spiller i jazzorkesteret Six Foot Stompers – og her er
fuld fart over feltet.
De spiller to sessions – ca. kl. 19.20 samt
igen kl. 21.00.

Stig Weye, Den sejrende eneboer

Udstillinger
9. oktober Søndag kl. 14.00
Kunstneren Finleif Mortensen.
Færøsk maler
13. nov.

Søndag
Folkeudstillingen

Arrangement
En efterårstur er på bedding – mere om
dette i næste medlemsnyt.
KORT FORTALT - Skovbo
Kunstforeningens kalender året ud:
Croquisfestival
20.-21. august

Weekend
Croquisfestival

Kulturnat
26. august Fredag kl. 17.00
Offentliggørelse af ny skulptur i
Skulpturparken
26. august Fredag kl. 19.15
Fernisering i Kulturhuset
’PRO på farten’
26. august Fredag kl. 19.20-20.15
Six Foot Stompers
26. august Fredag kl. 21.00-21.45
Six Foot Stompers

De bedste hilsner fra bestyrelsen

