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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
-ja tak, jeg vil gerne være medlem ...
Navn:
Adresse:
Post nr.:
E-mail:

By:

20. - 21. juli 2013 kl. 11 - 18
Museumsgrunden
A.R. Friisvej 17 - Hornbæk
Gratis Entré
Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum
www.museumihornbaek.dk
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Udstillere i teltet:
Billedkunstnere: Torben Jespersen, Nana Cadwallader
Juhl, Ane Kjær, Anne Vibeke Lauridsen, Helle Malling
Beck, Per Møller, Sonja Pedersen, Niels Poplens, Dimo
Poulsen, Hanne Carlsen.
Billedhugger Bent Madsen, Birkerød, arbejder fortrinsvis i
granit og bronze og udtrykker sig primært med naturen som
inspiration. Stenens naturlige overflade bevares ofte.
Smykkekunstner Pia Andersen, Gilleleje. Pia laver smykker
til kvinder, der ønsker et smykke, der er anderledes og hvor
der kun fremstilles eet eksemplar af hver.

Fotoudstilling i caféen:
Fotokunstner Klaus Kornø.
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Også den populære quiz er med i år, kom og leg med.
Første præmien er et billede doneret af Anne Vibeke
Lauridsen, som er med på udstillingen. Der er også to
trøstepræmier. Lodtrækningen foregår søndag kl. 17.
Forsidebillede: Per Møller. Akrylfarve, 30x40 cm, 2010.
Per er med på udstillingen, og billedet er til salg.

