Medlemsarrangement til Veksølund
Søndag den 7. september 2003 kl] 11
i anledning af Veksøluhds 25 års jubiæum.
„Veksølund er Danmarks bedste skulpturpark. Med en flot beliggenhed lige ved siden af Veksø kirke

og med indehaveren Jørgen Hansens enestående sans for at placere de ofte tonstunge skulpturer,
så de står helt optimalt, er stedet helt unikt.
Som supplement til udstillingen med de store skulpturer præsenterer
Veksølund
Veksølund i år et skitsemuseum, hvor man kan følge processen fra
de første forsøg i gips, ler eller træ til det færdige værk.``

Skulpturer

(Kunstavisen 6/2003)

8. junl -14.september 2003

Vi håber at rigtig mange af foreningens medlemmer har
tid, lyst og lejlighed til at komme.

Eli Benvenlste - Ole Christensen

Henning Da mgård-Sørerm
Egon Fischer -Claes Hake
Lone Høyer Hansen
Svend Wlig Hansen- Erlk Heide

Der er GRATIS adgang for medlemmer.
Kr. 30 ( normal entre) for interesserede og ikke- medlemmer.
Egen transport eller tog fra Frederikssund, f.eks. kl. 10.26

Tilmelding er nødvehdig på telf. 47 31 i8 20
torsdag den 4. sept. kl. 819 eller kl] 18il9.

Jun-Ichi lnoue
Veo Frlls Jespersen
Anlta Jørgensen
Klrsten Lcx:kenwltz
Sigrid Ltitken
Eriand Knudssøn Madsen
Llsbeth Nk±lsen - Bjøm Nørgaard
Klrsten Oitwed- Bent Sørensen

Jørgen Haugen Sørensen samt
Kurt Tegtmeler

Tlrsdag-fredag kl. 13-17,
Lørdag-søndag kl 10-17
Mandag lukket

Klrkestræde 6, 3670 Veksø
Tlf. 4710 7472

ANNIE BECH POULSEN I KEIUMIKER
HANNE BECH JUUL -BILLEDKUNSTNER

FREDERIKSSUND

KUNSTFORENING

13. september - 28. september 2003

Keramiker Annie Bech Poulsen

Billedkunstner Hanne Bech Juul

Pedersborg Præstegaard
Kirkevænget 2
4180 Sorø

Sandsværveien 83

Født og opvokset i Frederikssund.
Uddannet hos pottemager Einer Petersen,
Lillerød i 1968-72 og efterfølgende på
Kunsthåndværkerskolen i København.

Født og opvokset i Frederikssund.
Student fra Frederikssund Amtsgymnasium

N-3616 Kongsberg
Norge

Arbejder med unika og serieproducerede
brugsting i tyndt dre].et stentøj og
transparent porcelæn. Både når det gælder
brugsting og mere skulpturelle krukker
arbejdes med enkelhed og præcision i
form, dekoration og glasur.

Annie betragter det som en stadig
udfordring at afprøve lerets grænser, og
målet og inspirationen er hver gang at
skabe en helhed, man kan fryde sig over
at se på og tage i hånden.

1976.

Uddannet på Hardanger Højskole, Lofthus,
Norge.m. billedkunst og vævning som hovedfag.
I i978 elev på Beklædningsindustriens skole i
Herning. Uddannelsen som designer, indeholdt
mange forskellige aspekter af kreativ udfoldelse,
og selvsagt også tegning og billedkunst. I i980
bestod Hanne designlinien med højeste
udmærkelse.

Hanne har i en længere periode være bosat i
Norge, og den norske natur er en stor kilde til
inspiration for de abstrakte billedkompositioner
som vises i Langes Magasin.

Annie Bech Poulsen og Hanne Bech Juul er kunstnerne bag
Nordeas Erhverspris 2003, Frederikssund området.
De valgte værker kan ses på kunstforeningens udstilling i Langes Magasin.

Fernisering
lørdag den 13. september 2003 kl.11-14
Begge kunstnerne vil være til stede ved ferniseringen.
Musikalsk indslag:

Annie Bechs datter - Maria Bech Poulsen - spiller tværflø].te
og Marias veninde - Marie Bjergkvist - spiller violin

Velkommen og på gensyn

Frederikssund Kunstforening.
Langes Magasin, Østergade 3, 3600 Frederikssund
13. - 28. september 2003

Åbningstider:
Tir.-fre.13-17, lør.11-14, søn.13-17.
Frederikssund Kunstforening, Strandhøjen 4, 3600 Frederikssund
w.w.w. kunstforeningen.kuf.dk

