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Vi glæder os ti] at byde velkommen ti] nedenstående fire kunstnere.

Bea van Twi]lert, Hol]and.
Bea lever og arbejder på øen Ameland, hvis landskab, bygninger og
befolkning virker som inspiration for hendes malerier, som både er
abstrakte og figurative.
Nogle gange om året opholder Bea sig i Danmark, specielt jyske gårde
og kirker kan ofte findes i hendes malerier..
www.bolumen.nl

Dick Oostra, Holland.
Dick lever og arbejder i Feenwerd i Groningen.
Hans motiver er landskaber og dyr, ofte gennemarbejdet først som
tegning og akvarel for demæst at blive malet med akryl.
Dick henter ofte inspiration i det nordlige Holland, specielt området
rundt om Wadden Sea, øeme Schiemoonnikoog og Ameland, men også
Frankrig og lrland kan genkendes i  hans naturalistiske billeder.
www.dickoost}.a.nl

Simon Thrane, Danmark.
Simon bor i København.
Han arbejder med klassiske temaer som mennesker og landskaber, han
har et meget personligt udtryk i sine grafiske billeder hvor bøm ofte er
hovedmotivet. Simon har arbejdet som kunstpædagog på Kunstskolen i
Rørholmsgade, København og han er medlem af Kirsten Kjærs
Museums grafiske værksted.
www.simon{hi.ane.dk

Marie Svan Olsen, Danmark.
Marie bor i København.
Marie maler klassiske portrætter af bøm og voksne. Hun er uddannet på
Seminariet for Formgivning i Nykøbing F., Københavns Tekniske
Skole, Skolen for Brugskunst og har også haft ophold på
Kunsthøj skolen Thorstedlund. .
www.mai'iesvaii.dk



Planlagte aktiviteter og udstillinger i 2008.

11. -28. februar Bibliotekssalonens vindue i
Jernbanegade.
Udstilling af kunst til bortlodning på generalforsamlingen.

23. februar - 9. marts I Forårsudstilling i Langes Magasin.
Maleri - tegning - grafik.
Bea van Twillert  og Dick Oostra fl.a Holland.
Marie Svan Olsen og Simon Trane fi.a Danmark.
Femisering lørdag den 23. kl.11-14.
Musikalsk lndslag: Andreas Broby Jensen, Frederikssund

28. februar kl. 19.30 i Kulturhuset Elværket.
Ordinær genera]forsamling
Fhv. redaktør Birger Kristensen fortæller om "En lokal mæcen.".
Bortlodning af 34 kunstgenstande.

1. juni -15. juni I Sommerudstil]ing i Langes Magasin
Billedhuggeren og kunstmaleren Jerry Adder, Skuldelev
udstiller skulptur og maleri.

13. september -28. september -Efterårsudstilling i
Langes Magasin.
Kunsthøjskolen Thorstedlund har 25. års jubilæum.
I et samarbejde med skolen arrangeres en udstilling med værker udført
af Kunsthøj skolens undervisere.

23. november I 7. december - Vinterudstilling i
Langes Magasin.
KUNST SOM GAVE
En udstilling hvor omkring 16 indbudte kunstnere viser
maleri - keramik - skulptur - smykker.



I efteråret 2007 udgav Kulturrådet i Frederikssund samt
Frederikssund Kommune en "Kulturavis" som vi bringer et lille
informativt udp]uk fra:
Ideen med avisen er at sætte fokus på det ffivillige, kulturelle arbejde i
Frederikssund kommune. I alt har vi mere end 100 foreninger, der hver
dag, året rundt, gør et kæmpe stykke arbejde for at gøre vores kommune
til et unikt og dejligt sted at bo. Eller som politikeme ynder at formulere
det for tiden:
"De leverer det kit, der holder vores kommune sammen".

Hvad er Kulturrådet?
Kulturrådet er paraplyorganisation for alment kulturelle foreninger og
klubber i Frederikssund kommune. P.t. er godt 70 af de ca.100 kendte
foreninger medlem af kulturrådet.
Kenneth Jensen er fomand.

Hvad er Kultur - og fritidsudvalget?
Dette udvalg er et rent politisk udvalg.
Grethe Olsen (SF) er fomand.

Hvad er Folkeoplysningsudvalget?
Dette udvalg består af såvel politikere som foreningsvalgte medlemmer.
Jens Brogaard Jensen (V) er formand.
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I dette Medlemsnyt er vedlagt en opkrævning
på årskontingentet for 2008

Kr. 200 pr. medlem.

VELKOMMEN I FREDERIKSSUND KUNSTFORENING
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