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Den l()kale kunstner, Hanne Hansen født i

:ige4r3;ådB;i|lå:dtåf,ns'å#åå,gaå=år:12':å;rq,m,å`9ei
kl. 14.()0.

Hanne Hansen har netop haft udstilling i

sEiF?efiuT?gaasi:odTågktmoa:earå[;Jpdpeerno;S#i:
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jende ud fra et naturalistisk udgangspunkt.
En stor del af motiverne hentes fra Jæ-

gerspris og omegn, hvorfra et par dejlige malerier vil kunne genfindes i udstillingen.

Hanne Hansen er desuden en fremragende portrætmaler` som flittigt portrætterer vor
bvs beromte \'ikinger.
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Den l()kale kunstner, Hanne Hansen født i
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Hanne Hansen har netop haft udstilling i
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jende ud fra et naturalistisk udgangspunkt.

En stor del af motiverne hentes fra Jægerspris ()g omegn, hvorfra et par dejlige malerier vil kunne genfindes i udstillingen.

Hanne Hansen er desuden en fremragende portrætmaler, s()m flittigt portrætterer vor
bys berømte vikinger.

