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Poul Søiidergaards "Birgit" fbtograferet af lb Diiiesen 2007.

VITALE SOMMERUDSTILLING
31. maj -15. juni 2008.

Billedhugger og kunstmaler Jerry Adder viser skulptur og maleri,
Maria W. Justesen og Josua W. Justesen viser tegninger og maleri.
Kunstforeningen glæder sig til at byde velkommen til ovennævnte
kunstnere:
JERRY ADDER, født Allan Justesen i 1958 i København.
J.A. har sit hjem og sit atelier på Tørslewej i Skuldelev, her hugger
han sine skulpturer i græsk eller italiensk marmor og maler sine
farverige, dramatiske billeder.

Helt enestående udhugges skulptureme i en helt direkte arbejdsfom
uden skitser og modeller, de opstår i selve arbejdet med stenene. Som
i en arkæologisk proces afdækkes fossile væsener. Med spor som peger
bagud i den sene italienske renæssance søges et nutidigt sanseligt udtryk.
Jerry Adder har siden 1988 udstillet i Danmark og udlandet, men aldrig
haft en separat udstilling i Frederikssund Kommune.
Jerry Adder er medlem af Dansk Billedhuggersamfund.
På Bienale Firenze 2007 modtog Jerry Adder
den fornemme Winner Medici Award.
Da foreningen aftalte udstilling med Jerry Adder,
så vi spændende malerier som hans to voksne
børn, Maria og Josua, havde malet og vi fandt
det interessant at invitere de talentfulde unge
mennesker til at udstille sammen med deres far.

MARIA WITTRUP JUSTESEN.
Maria er 23 år, student fra Frederikssund Gymnasium, har været på Designskole i Randers og
har ønske om at komme på Kunstakademiet.

JOSUA WITTRUP JUSTESEN.
Josua er 20 år og bliver student fra Frederikssund Gymnasium i år. Josua søger optagelse på
Kunstakademiet i København.

Mindeord for lb Dinesen

Vi mistede vor næstformand lb Dinesen
den 24. marts 2008 da han stille gik bort
efter alvorlig sygdom.
Ib vil være dybt savnet i bestyrelsen,
hvor han udførte et stort arbejde for
foreningen.
Hans engagement og beredvillighed
var til stadig glæde og inspiration for
os alle. Ib var et dejligt, varmt og givende menneske, der med sit
rolige sind og jyske lune spredte glæde og livsværdi omkring sig.
Vi er ham megen tak skyldig og vi] genop]eve ham med glæde i
vore minder.
Tak til Agnete for lånet af lb.

Æret være lb's minde.
-oOoUdpluk ffa referatet fi.a generalforsamlingen den 28. februar 2008 i Kulturhuset Elværket.
I anledning af sangens år indledte vi med en fællessang, akkompagneret af
Ole Christensen.
Ca.175 af foreningens 300 medlemmer var mødt op.
Formandberetningen og årsregnskabet blev godkendt.
Jøm Ritsmar blev genvalgt til bestyrelsen.
Anja Wium, Skibby og Bjame Larsen, Frederikssund blev nyvalgt som suppleanter.
Revisor Hans Worch blev genvalgt og Erling Steen nyvalgt som revisor.
Årskontingentet forbliver uændret kr. 200,-.
Foreningen ønsker fortsat at arrangere spændende udstillinger og at samarbejde med
andre kulturelle foreninger om at skabe et levende og oplevelsesrigt kulturliv i
Frederikssund Kommune.

Efter geneialforsamlingen fortalte fliv. redaktør Birger Kristensen om "En lokal mæcen"
nemlig William E. Bemtsen og viste billeder af de mange værker som hans fond har
doneret til det offentlige rum i Frederikssund by.
Ved bortlodningen af de 34 kunstværker blev følgende medlemsnr. udtrukket:
140 -114 -227 -250 -013 -249 -031 -210 -070 -252 -134 -217 -263 -209 -189 152 -005 -241

-052 -211

-175 -282 -011

-127 -226 -123 -167 -103 -015 -156 -

046 -075 -099 -218.
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Her har vi deltaget:
Frederikssund Kommune skal have en kultur-, fritids- og idrætspolitik.
Kultur -og fritidsudvalget indbød til konference lørdag den 26. april.
Inspirerende foredrag af fritidsforsker Anne-Marie Dahl og udviklingskonsulent Peter Schultz-Jørgensen gav oplæg til caftdebat, resultatet
af debatten blev nedskrevet og er tænkt som gi.undlag for byrådets videre
arbejde med at udfærdige en "kulturplan". Det bliver spændende at se
resultatet af denne plan sidst på året.
Hørt på da.ge". Kultur er vigtig viden - anvendt viden er kultur "

Det sker bl.a.
Vitale Willumsen på museet: 17. maj - 31. oktober.

Planlægningen af efterårsudstillingen 13. -28. september er i fuld gang.
Udstillingen vil blive en del af Kunsthøjskolen Thorstedlunds 25 års

jubilæumsaktiviteter. 20 lærere og gæstelærere tilknyttet skolen har givet
tilsagn om at deltage i udstillingen som forestås af kunstforeningen.

Kunstforenings va]gte styregruppe 2008/09.
Lis Nielsen Frederikssund, telf. 47 31 18 20
Mogens Andersen, Frederikssund, telf. 47 31 24 31
Jørn Ritsmar, Dalby, telf. 47 52 17 34
Vibeke Jacobsen, Frederikssund. telf. 47 31 32 15
Jørgen Ludvigsen, Frederikssund, telf. 47 31 46 37
Anja Wium, Skibby, telf. 22 58 11 52
Bjame Larseii, Frederikssund, telf. 47 3612 23
Kasserer Bente Romme, Frederikssund, telf. 47 31 53 27
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ALLE KUNSTFORENINGENS MEDLEMMER ØNSKES
EN RIGTIG GOD SOMMER.

