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Jens Peter Helge Hansen
f.1943. Udstilling: K.E.1966-67-68, Charlottenborg§

Forårsu.dstilling  1967-68.  Charlottenborgs  Efterårs-
udstilling    1970.    >>Grafiske    stadier«    1968,    Galleri

Kringla,  Oslo  1967,  Niks  Malergaard,  Søster Sven-
strup  1968-69-70-71 -72-73-74-75,  >>Septemberud-
stillingen«, Lyngby F]ådhus 1968, »Ung grafikt<, Niko~

laj Kirke 1968, Svendborg Museum 1969, Århus Per-
iTianerite-t969; Gæst på »t{ammeraieme« 1969, C-a-
leri Birkdam, København  1968-69-70-71 -72-73-74-
75,  Malmø  1970,  »Nordisk  Kunst«,  Håsselby  Slott,

Stockholm 1970, Galleri Lerche, Ålborg 71 -72, Tårn-
by F]ådhus  1971,  .>Dansk Grafik«, Stockholm og G6-
teborg    1972.    Lilla   konstsalongen,    Malmø    1972.

Grønningen,  gæst  1973-74,  Galleri  Soer  1974-78-

80,  Fredericia,  Tønder  1974,  Galeri  Langhof  1975,
Kolding;   Solgt  til  Kobberstiksamlingen,   Ny` Carls-

bergfondet, Statens Kunstfond, Kastrupgårdsamlin-

gerne,  Malmø  Museum,  Århus  Museum.  Udsmyk-
ninger:   F}ødovre   ungdomsby,   færgen   »Prinsesse
Desireer<:,gavlesadolinogHolmblad,Teglmosesko-

len,  Herstederne,  Kløvermarkskolen,  Sønderborg,
Tappehallen Carlsberg.  Niels Brocks handelsskole.
Frederiksberg   Ny   Posthus.   Modtaget   Oluf   Hart-
manns legat.
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FREDERIKSSUND   KUNSTFORENING

formand:   Torben  Hjort.   Kløvervej   9,   3600   Frederikssund,   02-310947

31. 08 .1987 .

_ig
-   så   staLrter   kunstforeningen   sæsonen   opø

-foreløbig   er   5   udstillinger   planla.gt,   nemlig:

c/

/
i   september  fra  den   12.   til   den   26.
udstiller   ma.leren   Jens   Peter   Helge   Hansen,
som   vi   har   "ventet   på"   i   2   år.
ferniseringsinvitation   -se   bagsiden.

i   september  f.ra  den   28.   til   den
udstiller   vi   -   i   samarbej.de   med

13.   oktober
foreningen   Norden

og   Frederikssund   bibliotek   -   en   spændende   islaLndsk
maler,   Torla.kur   Kristinsson   -"Tolli".
mec!   hensyn   tii   fernisering   må   vi   henvise   til   den
lokaLle   presse   -intet   er   f`astlagt   endnu.

-   i   november   f ra  den   14.   til   den   28.

udstiller   maleren   ln{i3-Lise   Øhrberg   -som   er   inde
i   en   ekspansiv   udviklingsperiode   -   det   bliver   in-
teressant.

-  i  januar  f`ra  den  ]i  til  den  £9i
får   vi   besøg   af   maleren   Peter   Hentze   -   haLm   med
porten   i   KD's   bygning   på   torvet.

i  april  f ra  9.   til  den  23.
0

udstiller   kunstneren   Svend   Age   Larsen   f ra   Koblerne
i   Jægerspris   -   de   f leste   kender   ham   -   men   denne   gang
med   en   anden   slags   billeder   og   kera.mik   end   vi   er   vant
til   at   se   f.ra   hans   hånd.

-generalforsamlingen   bliver   torsdag   den   14.   aLpril.

-alle   udstillinger   foregår   i   La.nges   Magasinbygning.

-vi   havde   lovet   vore   mediemmer   at   gentage   "forårskunstudf.lugten",
men   vi   må   bekia.ge,    a.iie   vore   ideer   iøb   ind   i   probiemer   med   den
landsomfattende   "vagtmandsstrejke"   -men   vi   kommer   igen!

-til   slut   -ta'   nu   og   husk   kontingentet,   vor   kasserer   bli'r   så
glad,    når   girokuponerne   kommer.

Med   veniig   hiisen   -   og   på   gensyn


