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Tienorsaxofonisten Martin Jacob-
Sen.

(Foto: Valeska Gråfienstein)

FREDERIKSSUND:   På   lørdag
har Frederikssund Kunstfore-
ning fernisering på en udstfl-
ling med værker af biuedhug-
geren  Stine  Ring  Hansen  og
grafikerenTorbenBoHalbirk

Kunstforeningens   medlem-
mer med ledsager er inviteret
til jazz-caf6  lørdag kl.  14-17,
hvor Martin ]acobsen Quartet
fra Paris spiller.

Kvartetten  består  af Martin
]acobsen, tenorsaxofon, Doug
Raney, guitar, jesper Lundga-
ard,  bas   og  Frans   Rifbjerg,
tro-er.

Koncerten er støttet af Nor-
dea Danmark Fonden.

Stine Ring Hansen har gen-
neml0årÆortsigbemærketi

Danmarkogudlandetmeden
lang række bronzeskupturer.
Hun står bag "Svalen" på Gre-
nens   Kunstmuseum,   de   tre
meter    høje    skulpturer    i
Rødbyhavns  hovedgade,  ud-
smykninger i Ballerup Centret
og ved pontistationen i Lyng-
by m.m. Fantasien er en stor
ingrediens  i Stine  Ring Han-
sens skupturer, der dog altid
rummer et indhold, der som
katalysator   sætter   hoget   i
gang hos tilskueren.

Stine Ring Hansen er kunst-
neren bag Nordeas ErhveNs-
pris 2002 i Frederikssund-om-
rådet.

Torben Bo Halbirk er meget

Stine Ring Hansen er skaber af
Nordeas Erhvervspris (Frede-
rikssund) år 2oo2.  (Foto: Patrick
Holbek)

io. september 2oo2

fabulerende   i   sin   grafiske
kunst. Med sit værksted "L'at-
eherTorbenBOHalbirk"iparis
har han skabt en forening og
et samlingssted for kunstnere,
der arbejder med grafik - på
tværs af landegrænser, et me-
get  idealistisk  projekt.  Hans
værker  er  repræsenteret  på
museer og i private samlinger
over hele verden.

Torben  Bo  Halbirk  eksperi-
mentererogarbejdermednye
arbejdsmetoder indenfor den
grafiske kunst, men han søger
også at bevare de oprindeHge
trykketeknikker,  såsom  sten-
tryk,  blysats  og  kobbenade-
ring.

Udstillingen er åben fra søn-
dagden15.septembertilsøn-
dag  den  29.  december:  tirs-
dag-fi.edag  13-17,  lørdag  11-
14ogsøndagl3-17.
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26. september kl. 20
THE MCCALMANS

27.september kl. 21
STAND UP COMEDY
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»Release« er en af Sti,ne Ring _Ha_nseps s.kulptu.rer, som £ øjebl!kke!.:is:.s frem t`
Linges Magastn: på østergdde å Frederikssund.                          Foto: ALuan Nørregac.rd

lndbydende kunst
Frederikssund: Det er i
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dea     Danriark    F6nden.
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