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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.dkjee være lem .
- ja tak, jeg vil gerne være medlem .
-ja tak, jeg vil gerne være medlem ...
Navn:
Adresse:
Post nr.:

By:

11. - 12. juli 2009 kl. 11 - 18
Museumsgrunden
A.R. Friisvej 17 - Hornbæk
Gratis Entré

KUNST
KUNST II TELTET
TELTET

KUNST I TELTET
TELTET KUNST
KUNST IITELTET
TELTET

Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum
Inviterer herved til den årlige udstilling ”Kunst i teltet” på
Museumsgrunden i Hornbæk, A.R. Friisvej 17, i weekenden

11. - 12. juli fra kl. 11-18

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.

Caféen:

Udstillere i teltet:
Billedkunstnere: Annemette Guttormsen, Annemette
Hoedholt, Morten Honoré, Anne-Vibeke Lauridsen, Janie
Lavigne Glahn, Helle Vibeke Nicolaisen, Finn Rasmussen,
Lars Sander, Kirsten Syberg.
Frederiksberg Gallery v/Lotte Nielsen vil udstille med bl.a.
Anne Lorenzen, Hanne Hermann og Frank Buchgraitz.

Fotoudstilling i caféen:

I caféen, ved siden af det store telt, som Jane Troldahl, Café
”Hyldemor” i Dronning Mølle, står for, kan man købe vand,
kaffe/te og kage og en kunst-sandwich, hvor 8,- kr. af hver
sandwich går til ”Kunst i teltet”.

Kunstfotograf Kirsten Stigsgaard viser en serie af fotos fra
små fiskerihavne i Danmark. Hun går tæt på det stemningsfyldte miljø.

Reception og åbningstale:

Skulpturer i Museumshaven:

Billedhugger Peter Hesk Møller, medlem af bestyrelsen for
Dansk Billedhuggersamfund holder åbningstalen i år ved
receptionen lørdag den 11. juli kl. 11.00. Alle er velkomne.
Der er levende musik og der serveres et glas vin. Gratis entré.

Vi siger tak til:
Kultur- og Fritidsudvalget i Helsingør Kommune, som har
Støttet os med 10.000 kr.

Vi har i mange år ønsket at udstille skulpturer i Museumshaven, som er særdeles velegnet til formålet. Billedhuggerne
Peter Hesk Møller og Søren Schaarup er gået sammen om at
udstille skulpturer i haven og i 3 hvide pavilloner vil de udstille
mindre skulpturer.
Forsidebillede: ”Drømmende pige II” af André Lundquist.
Flere af Andrés billeder er med på udstillingen.

