Udstillinger
Udstillingerne finder sted på Kirkehavegaard, Kirkehaven,
Allerød
Bortset fra efterårsudstillingen har alle gratis adgang til alle
udstillinger fredage kl. 17 -19 samt lørdage og søndage
kl. 14-17. Der er fernisering første udstillingsdag kl. 19-21.

Efterårsudstilling

16. oktober til 26. oktober 2008
Sæsonens første udstilling bliver med Lokale Kunstnere. En
alsidig udstilling, der spænder vidt både i materialer og kunst
nerisk erfaring. Mange lokale navne såvel nye som gamle får her
lejlighed til at vise udviklingen i nærområdet.
Der udstilles i begge sale på Kirkehavegaard, og der vil være
butik med salg fra de mange udstillere i forbindelse med
udstillingen.
Fernisering:
Torsdag den 16. oktober kl. 17-20
Åbningstider: Hverdage: kl. 13-18
Lørdag/søndag: kl. 11-17
Entre: Voksne 20 kroner. Pensionister, børn og medlemmer af
Allerød Kunstforening har gratis adgang.

Dorthe Møller – keramik
Ken Denning – maleri

7. november til 23. november 2008
Dorthe Møller er uddannet på Kunsthåndværkerskolen i 1955
og har haft eget værksted siden 1964. Hendes keramiske værker
har været udstillet på bl.a. Charlottenborg, Kunstindustri
museet, Den Frie samt i udlandet, og hun er repræsenteret
på blandt andet Victoria & Albert Museum i London. Dorthe
Møllers store inspirationskilde er fugle, og fuglen indgår i
hendes skåle – ikke som portræt af en bestemt fugl – men mere
som essensen af fugl.

Ken Denning arbejder med tegning, grafik og maleri og har gen

nem hele sit virke som billedkunstner været optaget af land
skabet, som han vedholdende har opsøgt og fortolket gennem
forskellige kunstneriske udtryk. Man mærker tydeligt naturens
stærke udstråling i hans billeder. Ken Denning har udstillet mange
steder i Danmark, det øvrige Norden samt i Tyskland og Kina.

Leif Sylvester

6. februar til 22. februar 2009
Kunstneren Leif Sylvester er kendt som skuespiller, gøgler, sang
skriver og sanger, men det er som maler, grafiker og skulptør
han præsenteres på Kirkehavegaard. Leif Sylvesters billeder er
meget farverige, fabulerende og humoristiske, og de er ofte fyldt
med menneskelige væsener, dyrelignende mennesker og andre
groteske gestalter, der fortæller en historie fra virkeligheden.

Ole Søndergaard

13. marts til 29. marts 2009
Med sikre penselstrøg indfanger Ole Søndergaard naturens sto
rhed og enkelhedens skønhed i sine akvareller. Lyset, farverne og
det eksotiske fra koralrev, isbjerge, fjeldtinder og dybdedyk giver
motiverne, og akvarellerne spænder fra stringent naturalisme til
fabulerende abstraktioner. Hvert billede rummer på samme tid
detalje og univers, enkelhed og dybde, renhed og mystik.

Inge Reusch

17. april til 3. maj 2009
Inge Reusch dækker sine lærreder med lyse farver i mange
lag – ofte transparente – hvilket giver et helt særligt lys.
Desuden indeholder hendes billeder former eller figurer,
der gengiver ting fra naturen, fra fortællinger eller kultur
historiens fysiske aflejringer. Inspirationen til sine oliemalerier
henter Inge Reusch på sine mange rejser rundt om
i Verden, specielt til Sydeuropa.

Maleri af Leif Sylvester

Foreningsåret
2008/2009

Kunstforeningens arrangementer
Teaterforestilling: Marie Krøyer BLODETS BÅND
Søndag den 21. september 2008 kl. 17-19

Spillested: Statens Værksteder for Kunst og Håndværk, Gammel
Dok Pakhus, Strandgade 27B, 1401 København K
Marie Krøyer var gift med P.S. Krøyer og sammen havde de dat
teren Vibeke. Vibeke går på jagt i fortiden for at finde sin mors
inderste væsen og sin egen oprindelse. Den svenske Cassanova,
komponisten Hugo Alfvén, fik afgørende betydning for de to
kvinder. Mor og datter mødes i had, kærlighed og måske forson
ing. Forestillingen opføres af Den Danske Skueplads (www.
dendanskeskueplads.dk) i et atelier på Statens Værksteder for
Kunst og Håndværk.
Manuskript: Eske Holm.
Musik: Claus Carlsen og Hugo Alfvén.
Merdvirkende: Lane Lind og Karin Rørbech.
For de besøgende fra Allerød Kunstforening vil der efter en kort
strække-ben pause blive arrangeret en snak med skuespillerne.
Pris: 190 kr. pr. person, 220 kr. for ikke-medlemmer.
Max: 40 deltagere
Tilmelding snarest muligt og senest
14. august til Ove Birger Larsen via e-mail:
info@alleroedkunst.dk
(evt. pr. tlf: 2160 5444). Betaling
senest den 14. august til
bank reg. nr. 2348
konto 8476 990 204
med angivelse
af: BB-efternavn-medl.nr.

Glasseriet –
Glaspusteri & Galleri med formiddagskaffe
Lørdag den 1. november 2008 kl. 10-12

Vi besøger Rikke Bruzelius i Glasseriet, Jenagade 27, 2300 Køben
havn S (www.glasseriet.dk). Her vil vi opleve Rikke arbejde med
glasset og fortælle om den kunstneriske og håndværksmæssige
proces. Der kan blive lejlighed til at prøve selv. I tilknytning til
glaspusteriet er der etableret et galleri, hvor man kan se anerk
endte eller spirende malertalenter, som har inspireret Rikke i
arbejdet med glasset.
Pris: 80 kr. pr. person, 100 kr. for ikke-medlemmer
Max: 35 deltagere
Tilmelding senest den 18. oktober til Poul-Erik Friis-Larsen tlf:
4817 5715, e-mail: pefl@tdcadsl.dk eller Elsebeth Lavtsen tlf: 4817
4938, e-mail: e.lavtsen@get2net.dk
Betaling ved fremmøde eller senest den 28. oktober til bank: reg.
nr. 2348 konto 8476 990 204 med angivelse af: GL-efternavnmedl.nr.

Nye tendenser i dansk maleri

– et foredrag om nutidskunst på Kirkehavegaard ved den kendte
foredragsholder og kunstformidler Tom Jørgensen, Eikon
Torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30

Med Tal R som drivkraft har unge danske kunstnere taget mal
eriet til sig i en sådan grad, at man kan tale om den mest talent
fulde generation siden ”De unge vildes” gennembrud i starten af
80´erne. Man kan ikke tale om én bestemt malemåde eller stil,
dertil er de unge kunstnere alt for forskellige.
Tal R lagde grunden til et maleri, der med dets præg af stærke
farver, spontanitet og fandenivoldskhed vækker minder om
Asger Jorn. Samme uhæmmede maleglæde finder man bl.a.
hos Kasper Bonnén, Eske Kath og de mange dygtige kvindelige
malere, f.eks. Kathrine Ærtebjerg, Lise Blomberg Andersen, Julie
Nord, Fie Norsker og Trine Boesen.
I en mere nyrealistisk stil arbejder teknisk dygtige kunstnere som
Ulrik Møller, Anette Harboe Flensburg, Allan Otte og Bjørn Pierri
Enevoldsen.

Pris: 75 kr. pr. person, 90 kr. for ikke-medlemmer.
Max: 50 deltagere
Tilmelding senest den 12. februar til Kirsten Kjær Sørensen pr. tlf:
4814 4175 eller e-mail: k.kjaer@mail.dk
Betaling ved indgangen eller senest den 20. februar til bank reg.
nr. 2348 konto 8476 990 204 med angivelse af: TJ-efternavnmedl.nr.

Galleribesøg med buffet

Onsdag den 29. april 2009 kl. 18-20
Vi besøger AndersenArt, Strandvejen 360, 3060 Espergærde, hvor
moderne kunst er samlet i en smuk, gammel villa med en lille
skulpturpark og udsigt til Øresund. Galleriet har kunst fra over
35 fast tilknyttede kunstnere samt egen samling af CoBrA-kunst
udstillet i villaens 3 etager.
De to indehavere Terese Andersen og Peter Grossmann fortæller
om kunsten og serverer en velsmagende buffet med vin og vand.
Pris: 250 kr. pr. person, 280 kr. for ikke-medlemmer. Prisen er incl.
buffet med drikkevarer.
Max: 35 deltagere
Tilmelding snarest muligt og senest den 8. april til Ove Birger
Larsen via e-mail: info@alleroedkunst.dk (evt. pr. tlf: 2160 5444)
Betaling senest den 8. april til bank reg. nr. 2348 konto 8476 990
204 med angivelse af: AA-efternavn-medl.nr..

Generalforsamling

Tirsdag den 5. maj 2009 kl. 19.30 på Engholmskolen
Efter generalforsamlingen er der bortlodning af de kunstværker,
foreningen har købt i årets løb.
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