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Bliv medlem af Støtteforeningen 
Du kan være med til at støtte os ved at blive medlem, det   
koster 150,- kr. om året. Støtteforeningens formål er sammen  
med Fonden Hornbæk Kunstmuseum, at få bygget et museum  
på hjørnegrunden af Kystvej/A.R.Friisvej. Det er fru Gudrun  
Thomsen, som  har testamenteret grunden til fonden med  
ønske om, at der her vil blive bygget et museum. Som medlem  
af Støtteforeningen kan du følge med i, hvordan det går med  
projektet Hornbæk Kunstmuseum.  
Vedrørende indmeldelse – send til:  
Sine Bayard, formand, N.P.Jørgensensvej 25, 3100 Hornbæk 
Tlf.: 49-701693, E-mail: ps.bayard@tdcspace.dk eller på 
www.museumihornbaek.dk ll 
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Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 
Inviterer herved til den årlige udstilling ”Kunst i teltet”  på 
Museumsgrunden i Hornbæk, A.R. Friisvej 17, i weekenden  
                    16. og 17. juli 2011 
Vi har valgt 10 spændende billedkunstnere, som tilsammen 
udgør en fællesudstilling. Hver kunstner har sin egen stand 
i et stort telt på 210 kvm. Kunstnerne er selv tilstede begge 
dage, og de udstillede værker er til salg.  
Som noget nyt har vi i år inviteret glaskunstneren Rikke 
Bruzelius med i det store telt. Huset Hornbæk og Heartwork .  
udstiller ”Unika i Hornbæk” - spændende ting, som er til salg. 
Caféen: 
Caféen bestyres af det professionelle firma ED-Events Aps., 
Edna Dueholm. Der serveres lækre sandwiches, hjemmela-
vede kager, kaffe og vand. Kom og smag på alt det, som 
Edna kan tilbyde.  
Reception og åbningstale: 
Jeanette Eilertsen, tidl. turistchef i Hornbæk, holder åbnings- 
talen iår ved receptionen lørdag den 16. juli kl. 11. Alle er 
velkomne. Der er levende musik af Peter Bjerrings trio, og der 
serveres et glas vin. Gratis entré. 
Vi siger tak til:  
En stor tak til Kultur- og Fritidsudvalget i Helsingør Kommune, 
som har støttet os med 10.000 kr. Uden denne støtte, ville det 
ikke hænge sammen rent økonomisk. 
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Udstillere i teltet: 
Billedkunstnere: Tove Andresen, Sara Gellin, Preben Haven, 
Mia Cara og  Emil T. Atanassov, Eric Grøndahl, Jan Klein, 
Anne-Mette Lorenzen,Torben Nødholt, Vike Pedersen, Lene 
Pedersen Borra. Et bredt udsnit af dygtige billedkunstnere. 
Glaskunst: 
Rikke Bruzelius er en meget dygtig glaskunstner med sans for 
det lette og raffinerede design. Tusindvis af glas har formet 
sig i hendes ”Glasseri”, hvor form, farve og glassets egen 
dynamik går op i en højere enhed.   
Udstilling i caféen: 
Det er første gang Lisbet Dalum udstiller sine akvareller. Det 
er meget smukke billeder, hvor Lisbet nænsomt tryller med 
akvarel farverne. Hun er selv tilstede og billederne er til salg.  
Unika fra Hornbæk: 
Igen i år er det Heartwork og Huset Hornbæk, der sætter en 
butik op i et separat telt med deres unikke designede ting.  
Her finder man et udvalg af de sidste nye trends inden for 
dansk og udenlandsk design. De har også inviteret andre 
butikker med fra Hornbæk, som har et spændende og 
personligt præg. 
Find fem fejl: 
Også den populære quiz er med i år, kom og leg med.   
 
Forsidebillede:  ”De fire tenorer” af Anne-Mette Lorenzen. 
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