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Set 00 sket:
Søndag ilen i. febriiar "Kunst og Arkitektiir" på Lo-skolen i Helsimgør
47 medlemmer fra Frederikssund og Allerød kunstforeninger blev så glimrende guidet rundt i det
smukke bygningskompleks af Georg R. Mathiasen fra Galleri 2 8, Han åbnede døre og Øjne for

spændende arkitektur og dansk nutidskunst, som udsmykker skolen i rigt mål.

Beswrelsen vil fremover søge at lave lignende arrangementer.

Et spændende initiativ
En kunstnerforening "Fjordkunst" er under dannelse i Frederikssund Kommune. Foreningens mål-

sætning er bl,a. at lave en kunstnerrute rundt til egnens kunstnere, Læs mere på www.fjordkunst.dk

Kunsfforeningens hjemmeside
Foreningens kasserer Bente Romme og hendes mand Henning påtog sig for snart 4 år siden at
oprette foreningens første hjemmeside.
De har her udført et kæmpe stort pionerarbejde, ligesom de har koordineret materialet til den
kommende "Skulpturiolder", og vi vil hermed bringe dem en STOR tak for deres indsats,

Bestyrel§esmedlem Anja Wium - har nu overtaget og videreudviklet hjemmesiden, og medlemmerne ønskes velkommen på foreningens "nye" hjemmeside, som løbende vil orientere om hvad
der sker i foreningen,

Vagter søges til foreningens 4 årlige udstillinger
lgennem mange år har Niels Bielefeldt-Andersen været en uvurderlig hjælper ved awikling af for-

eningen§ udstillinger, både ved ophængning og nedtagning og som medlem af det trofaste
Vagthold. Efter lang og tro tjeneste ønsker Niels nu at gå ''på pension" fra Vagtholdet.
Vi håber, at der er nogle af vore medlemmer, som har lyst til gå ind på Vagtholdet.
Ring og hør nærmere på telf. 47 31 18 20 Lis Nielsen eller mail@frederikssund-kunsfforening.dk

''At male godt er ganske simpelt følgende:

at sætte rigtige farver det rigtige sted"
Poul Klee

Foreningens forårsudstilling:
Eventyrlioe Kolorister 7. marts til 22. marts i Langes Magasin
i samarliejile meil Arthouse v. Peer Hassing Ohristensen, København

Lene Ohristensen er født i 1953. Uddannet på Kunsthåndværkerskolens grafiske linie.
Lene Christensen er en fremragende kolorist med en stor spændvidde på sin palet. Hendes billed-

verden er fabulerende og fantaserende med en børnetegningsagtig streg og med landskaber og
fugle, en rød sol, huse og tårne som gennemgående motiver,

Torben Bohse er født i 1941. Uddannet på Kunstakademiet i København.
Maleren Torben Bohse er en koloristisk alkymist, der med humor og vemod dyrker poesien og det

groteske. Han tager livtag med de sælsomste sager og forener troskyldig barnlighed og banalitet

med forunderlige under- og overtoner. Fantasien slår et smut og man får et livsbekræftende løft i
selskab med hybrider og hetærer, fugle og fabeldyr.

Olaus Bojesen er født i 1948. Uddannet på Kunstakademiet i København.
Maleren Claus Bojesen har haft en mangeårig interesse for andre kulturers arkitektur, skulptur og
mytologiske fortællinger og gude historier omkring verdens tilblivelse, menneskets lod på jorden,
død og himmel, liv og jord og sjælens evige vandring. Det er det eksistentielle drama, der optager

Claus Bojesen og det er heraf hans skulpturer og malerier suger næring.

På ferniseringsdagen, Iørdag den 7. marts kl.11-14, vil der være musikalsk indslag ved:

Jørgen Lykkegaard (bas) og Jens-Jørgen Larsen (harmonika).

Kommende aktiviteter:
Udstillinger
7, - 22. marts EvenUrlige Kolorister i Langes Magasin.
4. - 25. marts Udstilling af bohlodningskunsten i Bibliotekssalomen, Jernbanegade 24, Fr.sund.

1 forbindelse med Frederikssund 200 års købstadsjubilæum arrangerer kunstforeningen

onsdag den 20. maj til 7. juni - en udstilling med multikiinstneren Ole Kortzaus værker i
Langes Magasin, Glæd jer til en festlig fernisering, onsdag den 20. maj kl. 17 (dagen før Kristi

himmelfartsdag)i Langes Magasin,

Generalforsamling 2009
26. marts kl. 19.30 ordiiiær generalforsamling i Kulturhuset Elværket. Samme aften bortloddes den indkøbte kunst, i alt 34 værker.

Også i foTbindelse med jubilæet
Vi håber at kunne lave en skulpturudstilling i forbindelse med udgivelsen af foreningens skulpturfolder.

Kunstloreningens besurelse 2008/09
Lis Nielsen ......... m .... Frederikssund.„„. " .... „telf. 47 31 18 20

Mogens Andersen ,.„..„Frederikssund.„ ..... " ,... telf. 47 3124 31
Jørn Ritsmar .... „ ..,... „..Dalby ...,..,....,..... telf, 47 52 17 34

Vibeke Jaoobsen ........ „Frederikssund„ ........ „ ..., telf. 47 31 32 15

Jørgen Ludvigsen „ ...... Frederikssund„ ........ ""telf. 47 31 46 37
Anja wium .... „

.... „„Skibby ......

„..„..telf. 22 58 11 52

Bjarne Larsen„ ............ „Frederikssund...„..." ....... telf. 47 3612 23

Bente Romme ..,,... "..„Frederikssund„ .... „ .„ ..... telf. 47 31 53 27

Vedr. årskontingentet i/1 -3i/12 2009 kr. 200 pr. medlem.
Hvis du ikke allerede har betalt, kan det ske via fremsendte girokort eller direkte til Nordea på
reg.nr. 2670 konto 0400-044-817 inden den 1. april 2009.

VELKOMMEN I FREI]ERIKSSUNI] KIJNSTFORENING . www.frederikssund-kunstforening.dk

mil@frederikssundlkunstforening.dk . Strandhøjen 4 . 3600 Frederikssund . Telf: 47 31 18 20

