
3. september - 2. oktober 2022

Bitte Cecilie Bang

NÆSTVED KUNSTFORENING
Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 6/2022



Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af udsti l l ing med

Bitte Cecilie Bang

lørdag den 3. september kl. 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af Merete Frejstrup Pedersen

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill inger/arrangementer 2022

03.09 - 02.10
07/10 - 06/11

25/10
12/11 - 11/12
15/11

Bitte Cecil ie Bang
Mette Lise Rössing, Gerda Østergaard og Tine Whitta
Abrahamsen
Fejring i anledning af Kunstforeningens 90-årsfødselsdag
Anders Hjuler
Foredrag med Anders Hjuler i samarbejde med
DOF/Næstved Aftenskole

Udstill ingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 14 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 13-16, torsdag-søndag 12-17, øvrige dage lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 9819 4577485637 Næstved Kunstforening er grundlagt
25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 21 46 49 42. Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk

"Bjerget" er titlen på det værk af Bitte Cecilie Bang, der pryder forsiden.



Bitte Cecilie Bang

Født den 24. jul i 1941 i Hil lerød.

Jeg maler lyriske, naturinspirerede og ekspressive bil leder, der bevæger sig
mellem fantasi og virkelighed. Bil lederne er min fortæll ing om glæde, smerte og
kærlighed ti l l ivet. Farverne styrer med magisk kraft mine penselstrøg og
former mine tanker på lærredet.

Naturen er den skabende kraft i mine bil leder. Jeg maler efter inspiration fra
naturoplevelser, mine følelser og den musik, som jeg lytter ti l .

Mine mange rejser med skitseblokken og malerkassen ti l Europas smukke
bjerge samt min opvækst tæt ved Grib Skov er sammen med den fantastiske
himmel over Danmark de største inspirationskilder ti l mine abstrakte
landskaber. Jeg er meget ti ltrukket af skoven og dens mystik og føjer gerne det
dramatiske aspekt i en oplevelse ti l mine bil leder. Andre bil leder er hentet fra
min drømmeverden. Ofte ser man små væsner, der er på vej ind i mit eventyr.



Lad farverne røre din sjæl, og læs i bi l lederne min historie.

"Nebelungens Ring"



Min fantasi og kreativitet er væsentl ige faktorer i mit l iv. I leret formede og
underviste jeg i 25 år. Men i foråret 1997 følte jeg, at nu skulle jeg male. Jeg
fulgte min drøm om at komme på Kunsthøjskolen i Holbæk, og det blev min
bedste sommer, hvor jeg fandt min rette hylde.

Udsti l ler i ind- og udland samt i kunstforeninger og gallerier.
Har eget galleri og atelier.

Deltaget i undervisningen på:

Kunsthøjskolen i Holbæk, 1997, 2000 og 2003
Langelands Kunstskole 1999
Malerskole på Mariehøj Centeret (Mable Rose) 1997-2001
Kunsthøjskolen Thorstedlund 2006 og 2008
Modtaget undervisning af flere anerkendte malere.
Medlem af Gribskovmalerne og Fjordkunst

Fra tidl ig barndom har jeg tegnet, malet og lavet skulpturer. Danmarks oldtid er
en af mine store interesser, derfor fremkommer der bil leder inspireret af den
nordiske mytologi.



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten blandt medlemmer ved ferniseringen af
Torben Bohse/Lene Christensen-ferniseringen blev Inge-Lise Jensen.
Gevinsten var Torben Bohses værk “Klovnerier”. Inge-Lise Jensen ses her
sammen med åbningstaler Daniel Li l lerøi.

"Klovnerier" af Torben Bohse.



Vinderen af et medlemskab af Kunstforeningen i anledning af 90-årsjubilæet
blev Kirsten Agerbo, som her er fotograferet sammen med Daniel Li l lerøi.

Ferniseringsvinder






