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Rockmusik ti l guldaldermalerier, i samarbejde med DOF

Næstved Aftenskole

Per Henriksen og Birgitte Tvermoes Jensen

Jørgen Sonne

Lis Lindkvist

Foredrag med Lis Lindkvist: "Min vej i teksti lkunsten",

i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole

Julestue

Forsiden: "Børsen" af Per Henriksen og krus af Birgitte Tvermoes Jensen.



Birgitte Tvermoes Jensen

Jeg er autodidakt keramiker og bor i Præstø, hvor jeg har mit værksted i
baghaven.

Jeg interesserer mig for at skabe noget, der på en gang er meget
hverdagsagtigt og samtidig unikt i sin form og udtryk. Jeg kan lide det
l idt skæve og fordrejede og morer mig ved at give hver en kop dens
egen personlighed i såvel form som glasur.

Jeg laver kopper, små kander, tal lerkener samt lange fade. Alt er der
kun en ting af!



Per Henriksen

Per Henriksen er uddannet bi l ledkunstlærer, men ellers selvlært bi l led-
kunstner og musiker. Det er akvarel len, der er hans gebet, men med
årene har foto og fotografik fundet stadig mere plads i hans virke.

Akvarel lerne har præg af brugskunst, da de oftest omsættes ti l postkort
og kalendere og plakater med f.eks. pulserende bymotiver fra de byer,
han færdes i. Det har indti l videre været hjembyen Præstø, men også
Næstved, Nysted, Svendborg og Frederiksberg.

Musikken vil bl ive udfoldet l idt på guitar ti l ferniseringen.

Landbohøjskolen

Fra Næstved



Jørgen Sonne ˗ 90 år

I anledning af poeten og bil ledkunstneren Jørgen Sonnes 90-årsfød-
selsdag arrangerer Næstved Kunstforening i dagene 23. ti l 25. oktober
en udsti l l ing med eksempler på Jørgen Sonnes bil ledkunst i form af
collager og montager samt små skulpturer.

Jørgen Sonne er specielt berømt for sin poesi, men i denne sammen-
hæng er det bi l ledkunsten, der er interessant.

Jørgen Sonne har i 1 950 og 1 951 udsti l let på Kunstnernes Efterårsud-
sti l l ing (KE) og har herudover bl.a. haft udsti l l inger på Asger Jorns
Samlinger i 1 995, i Galleri Prospekt i København i 2000 og 2001 ,
Portalen i Ishøj i 2001 , Kongegården i Korsør i 2003, Galleriet på Det
kongelige Bibl iotek i 2003 og Grafikgal leriet i Næstved i 201 3. Der
forventes en spændende og anderledes udsti l l ing i forbindelse med 90-
årsfødselsdagen.

Jørgen Sonne er æresmedlem af Grafisk Værksted i Næstved og med-
lem af StORDstrømmen.

Jørgen Sonne:Sankt Laurentius på risten

Skt. Laurentius:

Romernes horde faldt over os:
”Hvor er jeres rigdom!”
Jeg pegede på de fattige.
Så smed de mig
på gitteret over deres bål.
Jeg sagde: ”Vend mig nu!
Jeg er al lerede stegt på den side.”

Jørgen Sonne

Jens Boas Barlund

Fernisering fredag den 23. oktober kl. 1 5-1 7

Udsti l l ingen åbnes af formand for StORDstrømmen
Thorvald Berthelsen



 Næstved Kunstforening støttes af Næstved Kommune

Amatørudsti l l ingen i 201 6 afholdes i perioden fra den 9. januar ti l
den 7. februar og har emnet "Land – by".

Antal let af udsti l lere vil i 201 6 være 20 på væggene og tre på
podier. Såfremt der melder sig flere interesserede, vi l der bl ive
foretaget lodtrækning. Hver udsti l ler ti l væggene får lej l ighed ti l at
udsti l le maks. tre værker.

Prisen for deltagelse er 1 50.- kr. for medlemmer af Kunstforenin-
gen og 300,- kr. for ikke-medlemmer.

Tilmelding kan ske ved henvendelse i Kunstforeningen i perioden
fra den 1 9. september ti l den 6. november i åbningstiden.

Tilmeldingsblanket vi l også kunne hentes på hjemmesiden
www.naestvedkunstforening.dk.

Umiddelbart efter den 6. november får interesserede besked
vedrørende deltagelse.

Amatørudstill ingen 201 6



Vinder af ferniseringsgevinst

Ved ferniseringen af Henriette

Hagelskjær-udsti l l ingen gik

ferniseringsgevinsten ti l Al ice

Grønnow.

NB: Ændring af tidspunkt for ferniseringsåbning

Bemærk, at åbningstale og lodtrækning om ferniseringsgevin-

ster for ferniseringen af udsti l l ingen med Per Henriksen og

Birgitte Tvermoes Jensen vil ske kl. 1 4 (se side 2). Dørene

åbnes som sædvanlig kl. 1 3 for besigtigelse af værkerne.






