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ykkegaard,bos.

De fleste af de udstillende kunstnere var med til ferniseringen.

Foto: Finn Jørgensen

En gave at åbne udstiLLingen
|UL Der var stuvende fuldt i jeg! I.ad os i stedet give gaver, kanglide hen overellerforbliLanges Magasin i lørdags, da som ingen på forhånd kunne ve i Lette, transparente farver,
der var femi_s£ring._på|±d§tiL]rid£]moget om, som_. e_r noget___~§om le_t _og ubesværet flydeT
lingen"KunstsomGave2006". ganske særligt og som modta- sammen til billeder, hvor jeg
Ild{e færre end 15 kunstnere geren ikke på forhånd kunne måske kan finde former, som
giver deres bud på, hvad jule- forestille sig! Det er vel en del fører mine tanker ud af tangaven skal være i år. ingen af af julens budskab: "Det vi ikke genter, som intet har med motingene koster over 2.500 kr.
vidste hvad var" ! "
tivetibilledetatgøre...
"At skulle åbne en udstilling,
I dag er her mange forskelliMåskeerdetikkealle,somer
hvor kunsten er udstillet med ge kunstnere og kunstværker. her i dag, som også er på julehenblik på salg til gaver, er en ]eg har tænkt lidt over det, jeg indkøb! Men derfor kunne
gave i sig selv! At give gaver, er ikke kunstner, men hvad si- man jo godt lige overveje om
som gives for at glæde, over- ger det egentlig mig? Akvarel ikke, det netop er i år, det kunraske og åbne øjne for noget Papirets struktur... det glatte, ne være godt, at give kunst
nyt,ervelisigselvengave!]eg det ru, det nubrede, mange somgavetiljul?Ellermåsketil
har derfor været inde i mit overflader, som vandfarverne den fødselsdag, som venter i

den kommende tid? Det er
skøntatfåkunstsomgave,jeg
ved det selv. 0g det er skønt aL
give kunst som gave. I skulle
prøve det! Tak til alle jer i
Kunstforeningen, fordi 1 giver

os denne mulighed for at kiggemed.Deteretkæmpearbejde 1 gør, for at vi i Frederikssund,kanfålovtilatsepå-og
købe kunst som gaver! I skal
have en stor tak ! I er med til a&

åbundesåTEågJ;åe:hn#esMagasin er åben til og med søndag
den 10. december.

gg:anTi:,T;:f;:o±:-iå3.d:
hovedet skulle give "kunst
somgave"!

Ordene er formand for Kultur- og fritidsudvalget Grethe
Olsens. En af hendes sidste op-

gaverpåposteniGl.Frederiks-

sund. Til nytår overtager hun
formandsposten i det tilsvarende udvalg i Ny Frederikssund Kommune.
"HvorforikkefølgedeØnske,
sedlerÆ)estillingslister,

som

fra nu af bliver sendt rundt i
den virtuelle verden, så vi ved
præcist
i hvilken
forretning
"gaven" kan
købes. Hvilket
va-

kunst.

renummer det har, og på hvilken hylde den findes? Nej, det
er søme for kedeligt, synes

Grethe Olsen opfordrede gæsterne til at købe kunst til jul.

Foto: Finn Jørgensen
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Dervar musik af Thomas Sunke, piano og |ørgen Lykkegaard,bas.

De fleste af de udstillende kunstnere var med til ferniseringen.

Engaveatåbn
!UL DeT var stuvende fuldt i

jeg! Lad os i stedet give gaver,

Langes Magasin i lørdags, da

som ingen på forhånd kunne

der var femirig _på±±dLstfl-u. }ddgrnoget om, Som__e_r noget.
En udøvende maler, Henning Nielsen, skulle se værkerne.

lingen"KunstsomGave2006".
Ild(e færre end 15 kunstnere

ganske særligt og som modtageren ikke på forhånd kunne

giver deres bud på, hvad julegaven skal være i år. ingen af
tingene koster over 2.500 kr.
"At skulle åbne en udstilling,

forestille sig! Det er vel en del
afjulens budskab: "Det vi ikke
vidste hvad var" ! "

I dag er her mange forskellihvor kunsten er udstillet med ge kunstnere og kunstværker.
henblik på salg til gaver, er en jeg har tænkt lidt over det, jeg
gave i sig selv! At give gaver, er ikke kunstner, men hvad sisom gives for at glæde, over- ger det egentlig mig? Alwarel
raske og åbne øjne for noget Papirets struktur. . . det glatte,
nyt,ervelisigselvengave!]eg det ru, det nubrede, mange
har derfor været inde i mit overflader, som vandfarverne

#anTi:,E:f;:oå:--å£edr:
hovedet skulle give "kunst

Kunstforeningens formand, Lis Nielsen, bød velkommen.

somgave"!

Ordene er fomand for Kultur- og fritidsudvalget Grethe
Olsens. En af hendes sidste op-

gaverpåposteniGl.Frederiks-

sund. Til nytår overtager hun
formandsposten i det tilsvarende udvalg i Ny Frederikssund Kommune.
"Hvorforikkefølgedeønskesedlern.estillingslister,

som

fra nu af bliver sendt rundt i
den virtuelle verden, så vi ved
præcist
i hvilken forretning
"gaven" kan købes. Hvilket va-

Mange tog et afbræk i lørdagsindkøbene og så på kunst.

renummer det har, og på hvilken hylde den findes? Nej, det
er sørme for kedeligt, synes

Grethe Olsen opfordrede gæstern

