MAJKEN å GRØMMA

FREDERiKSSUND

KUNSTFORENING

Langes Magasin, 9.-24. septeriiber 2000

.,

Majken å Grømma, bosiddende i Odsherred, har rødder i Færøerne.

Hun besøgte Færøerne for første gang i 1998 og atter i år. Herom
Siger hun selv:
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>inden rejsen tii Færøerne viiiejeg aidrig have forestiiiåt mig, at jeg

skulle ;ale landskaber. Efter besøget er der opstået en meget
stærk længsel efter athøre til, atfinde sine rødder<.

`'

Efter sit første besøg på Færøerne skrev Majken
å Grømma:
'

FØROYAR
Konturen af fjeldet
der. spejles i havet

uendeligt stort

.'

er havet der te`gner

de færøske Øer.

Gennem titusind år

forstummer konturen
mens håvet i stilhed

sender tågen på vandring
på defærøskeøer.

.

1 nordatlantens vildmark

ligger de stadig
`solidt fortøjet

prøver de kræfter
de færøske fjelde.

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING

MAJKEN å GRØMMA

Må,eri og keramik

FREDERIKSSUND

KUNSTFORENING

inviterer til fernisering

lørdag den 9. september 2000 kl.11 -13

i Langes Magasin, Østergade 3,
Frederikssund
Kunstnerep vil være til stede under
ferniseringen

Åbningstider:

Tirsdag-,fredag kl.13-17
Lørd?g kl.10-13

Søndag kl.13-17

Sidste dag søndag den 24. september
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Familiesøndag på Færgegården
Søndag den 3. september deltager Kunstforemngen 1 arran`geT GF , :jF,
mentet »Foreningsl`iv«, hvor 30 forskellige fore`ninger deltager.

Se nærmera i dagspressen.

Besøg i Veksø
Søndag den 10. september tager vi`til Veksølund for at, se
skulpturudstillingen der. ber udstilles blandt andet en der

arbejder af svend wiig Hansen.

S

Vi mødes på Veksølunds gårdsplads kL.. 14.00. Adr\essen er

Veks`ø Kirkestræde 6.
Pris 2b kr. pr. deltager.

Efterfølgende er der mulighed for at besøge Veksø kirke. Til
slutgiverforeningen eh lilleforfriskning.

.

Hvis man ønsker kørelejlighed kan man kontakte formanden

på tel6fon 47 3.3 44 02

Foredrag på Thorstedlund `,
Har maleriet en fremtid?

Ved kunsthistorikeren Tine Nygaard tirsdag den 3. oktober kl.
19_30.

Pris 40 kr.
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