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27, februar -14.  marts 2010
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Indbydelse:  Frederikssund  Kunstforening  indleder sin
65.  sæson  med Forårsudsri.//i.ng I Langes Magasin

27. februar -14.  marts 2010

SYSTEM
Boye Willumsen  -  maleri

Jens Christiansen  -  maleri
Peter Rahbek - fotoserie

Fernisering,  lørdag  den  27.  februar kl.11-14

Kunstnerne vil  være til  stede.
Musikalsk indslag:

Niels  Elberling  (klaver)  og  Jørgen  Lykkegaard  (bas),

Med  veniig  hiisen  og  på  gensyn

Frederikssund Kunstforening

Langes   Magasin   .   Østergade   3   .   3600   Frederikssund
Åbningstider:   tir[Tfre.   kl.13-17,   lør.   kl.11-14,  søn.   kl[   13-16

www.frederikssund-kunstforening.dk



Boye Willumsen, Jens Christiansen og Peter F`ahbek...
''1  denne  tid  hvor  trend  er  alt,  hvor  indpakningen  styrer  ind-

holdet og  hvor Big  Brother er blevet en del af din ve].rtrækning,
tillader vi  at  præsentere  os som  tre  kunstnere  helt  befriet for
sikkerhedsnet og  politisk korrekthed''.

Boye Willumsen

The  grand  old   Man"  inden  for  maleri,   grafik  og  skulptur.   En
kunstner  der  ikke  lader  sig  sætte  i  bås,  med  adskiilige  udstjl-
iinger  i  bagagen  både  i  ind  -og  udiand.  Her  kan  biot  nævnes
kreationer til  Det  Kongelige  Teater,  plakater til  Dødens  Triumf
og Salome. Tegnet film om Thor,  nordisk mytologi, 6 forskellige
udsendelser i  DR.  Boye Willumsen  er barnebarn  af J.F.  Willum-
sen.  På denne udstiiiing  vises et bredt udvaig af Boye Wiiiums-
ens  malerier.  Geniale værker fra et  helt liv.

Jens Christiansen

Multikunstneren   Jens   Christiansens   malerier   og   skulpturer
bærer præg  af vildskab,  absurditet og  humor.  I  hans figurative
værker  optræder  ofte  besynderlige,  fortabte  og  muntre  per-
soner samt vanvittige væsner.  De nonfigurative værker udtryk-
ker nærværenhed, frækhed og  malerglæde.

)

Peter Rahbek
Peter  Rahbek  har  optrådt  med  det  meste:  Sanger,  jazztrom-
mesiager og fotograf.  På denne udstiiiing vises en fotoserie der
længe  har været under ve].s,  "Ingvar" en  beskrivelse af kunst-
nerens afdøde far.



Frederikssund Kunstforening G5 år - Iidt historie...
Den  23.   februar  ig45   biev  der  hoidt  stiftende  generaiforsamiing   på   Hotei   Fred-
erikssund.   ''Det  var  tiden,   hvor  dansk   bevidsthed   og   værd   fandt   sig   selv   igen
-  kort før befrielsen.  En gruppe frederikssundere ønskede at tilføre byen et løft -en

kunstforening  -  en  mulighed  for  tilførsel  af  æstetisk  nydelse  og  oplevelse  for  alle
i  byen.  Det  vigtige  var alsidigheden  -de  forskellige  kunstarter,  billedkunst,  skulp-
turel  kunst,  koncerter.  Gruppen  bestod at indsigtsfulde borgere med et godt islæt af
lokale  kunstnere,  og  medlemstallet  udgjorde snart  3%  af byens  befolkning''.

Status2010:
Kunstforeningen  har på  nuværende tidspunkt 3oo  mediemmer.  Det kunne være
sjovt hvis  3°/o  af kommunens  befolkning  blev  medlem  af kunstforeningen!  Årskon-
tingentet 2oio er på  kr.  225,-.

"Kom blot alle som har lyst, den nye oplevelse hører fremtiden til"

Til foreningens medlemmer: Husk generalforsamlingen
Torsdag  den  18.  marts  kl.  19.30  i  Kulturhuset Elværket,  Frederikssund.
Efter generalforsamlingen  vil  adjunkt  Henrik  Monved,  selv aktiv  bladtegner,
fortælle  om  politiske  og  satiriske tegninger i  dagbladende.
Aftenen  slutter med  bortlodning  af indkøbt kunst.

Kunstforeningens bestyrelse 2009/ 10
Formand:
Lis  Nielsen,  Strandhøjen  4,  3600  Fr.sund  -47  31  18  20
Næstformand:
Mogens Andersen,  Skelbæk 5,  Sigerslewester,  3600  Fr.sund  -47  3124  31
Kasserer:
Erling  Steen,  Dyrlægegaards Alle  166,  3600  Fr.sund  -47  38  73  01
0phængningsleder..
Jørn  Ritsmar,  Egelyvej  1,  Dalby,  3630 Jægerspris -47  52  17  34
Sekretær:
Vibeke Jacobsen,  Borgervænget 4,  3600  Fr.sund  -47  313215
Trykmester:
Jørgen  Ludvigsen,  Solsortevej  10,  3600  Fr.sund  -47  3146  37
Grafisk chef :
Anja Wium,  Jernhøjvænge  20,  4050  Skibby  -22  581152

Suppleanter:
Teknisk chef:
Bjarne  Larsen, Jernbanegade  7,  3600  Fr.sund  -47  36  12  23
Kunstnerisk konsulent:
Jane  Nøglebæk Christensen,  Roskildevej  33,  3600  Fr.sund  -  27  14  32  52

Velkommen i  Frederikssund  Kunstforening -www.frederikssund-kunstforening.dk
Mail :  formand@frederikssund-kunstforening.dk/kasserer@frederikssund-kunstforening.dk


