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Enopfordring
Frederikssund:    I   forbindelse    med    lnge-Lise
Øhrbergs  udstilling af »små nødvendigheder«,  der
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dring til alle andre om at udnytte muligheden for at
udsmykke byens rum.

Frederiksborg Amts Avis gentager hermed opfor-
dringen, og som inspiration viser vi her det billede,
der piyder byens rum i dag, og de »små nødvendig-
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»Fabel stabe«

Onsdag

»Stedvis guldregn«
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Frederikssund på kraftvarm-
eværkets silo dag fra 17-23.



Da alle ved hvordan kronprinsen og Mary ser ud, bringer vi her et

paraflnge-Liseøhrbergsbillederiserien"Smånødvendigheder",_
derpåsinspeciellevisharbanetveienforatkunnevisebillederaf
Frederik og Mary i kæmpeformat.

ltionprinsenog
Maryistorformat
FebruarsbilledvisningpåFrederikssunds
6emvamesiloharinspireretiFredensborg
FREDERIKSSUND:  Søndag  af-
ten sluttede et enestående bil-
led-galleri på  fiernvarmevær-
kets store silo ved j.F. Willum-
sens Vej i Frederikssund. Hver
aften i februar måned har der
på  silovæggen været  projice-
ret en kæmpeudgave af de 29
billeder    i   billedkunstneren
lnge-Lise  Øhrbergs  til  formå-
let    fremstillede    billedserie
" Små nødvendigheder".

Den utraditioneue billedvis-
ning har været til stor glæde
for især de mange forbipasse-
rende  bilister  på  den  stærkt
trafikeredeomkørselsvej,men
initiativet er også blevet hilst
velkommenafrigtigmangeaf
byens borgere, som har været
en aftentur forbi fjemvame-
værket udelukkende for at se
"dagens billede" og glæde sig

over den spændende kunstne-
riske brug af byens rum.

0gnuladerdettil,atinitiati-
vet fra Frederikssund fører til
efterfølgelse   andre   steder,   i
hvert  fald  hvad  angår  selve
fremvisningsteknikken.      Til-

medpåkongeligtplan!
Sagen  er  den,  at  turistfor-

eningen   i   Fredensborg   har
planeromatprojicerebilleder
af kronprins Frederik og hans
Mary op på en stor mur i den
all€,  der fører op til Fredens-
borg Slot. Tanken er at vise et
nyt  kæmpe-billede  af  parret
hver aften i ugen op til bryl-
luppet den 14. maj.

Eksperticentilatkunneklare
en sådan opgave findes i Fre-
derikssund, og derfor har re-
præsentanter fra Fredensborg
Turistforening været til møde
med lnge-Lise Øhrberg og Es-
kild  Marcussen  fra  kulturhu-
set Elværket. Det er Eskild Mar-
cussen,  der har forestået den
sindrigeteknikbagdenstærkt
forstørrede udgave af de små
nødvendigheder,ogunderbe-
søget i Frederikssund fik gæs-
terne lejlighed til en nærmere
besigtigelse        af       fremvis-
ningsudstyret   i den blå con-
tainer og fik en masse know-
how med hjem.

H.L.
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