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Bliv medlem af Støtteforeningen
Du kan være med til at støtte os ved at blive medlem, det
koster 100,- kr. om året per person. Støtteforeningens
formål er sammen med Fonden Hornbæk Kunstmuseum og
Helsingør Kommune, at få bygget et museum på hjørnegrunden af A.R.Friisvej/Kystvej. 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 26731693, ps.bayard@tdcspace.dk eller udfyld:
Jatak, jeg vil gerne være medlem:
Navn:__________________________________________
Adresse:________________________________________
Post nr.: ___________ By: _______________________

16. - 17. juli 2022 kl. 11-18

Tlf.: ______________ E-mail: _____________________

Gratis entré

Museumsgrunden
A.R. Friisvej 15, Hornbæk
Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum
www.museumihornbaek.dk
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Udstillere i teltet: Billedkunstnere
Daniel Brophy, Gunnar Qvist, Isabella Kandinsky,
Katja Yoon, Lars Henning Andersen, Lena La Cour
Pind, Morten Honore, Mogens Jessing. Tove
Andresen
Keramik: Keramiker Martin Nybo udstiller med
sine store flotte krukker, fade og brugskeramik.
Caféen: Caféen er også i et telt, det er på 36 kvm,
og bestyres i år af Irene Brun, Café ”Det Luc`s”,
Hornbæk, hvor man kan købe kage, kaffe og
sandwiches og noget koldt at drikke. Til minde om
billedkunstner Molly Laursen, Hornbæk, udstiller
Mollys barnebarn nogle af Mollys billeder i cafeen.
Vil man købe nogle af billederne kan man henvende
sig til Sara Gillon på telefonnummer 23212001.
”Find fem fejl” Den populære quiz er også med i
år, kom og leg med. Førstepræmien er et billede
doneret af een af kunstnerne, som er med på
udstillingen. Der er også to trøstepræmier.
Lodtrækningen foregår søndag den 17. juli kl.17.
Forsidebillede: Billede ”Dream” af Lena La Cour
Pind, som er med på udstillingen.

