Kunstforeningens udstillinger

“Mindeudstilling for billedhuggeren Alice Buchhave”
15. september til 20. september 2015

Kunstforeningen præsenterer i samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv
og Forening en udstilling med værker af den lokale billedhugger, som
døde i 2014. Udstillingen er muliggjort gennem en meget stor donation til arkivet af værker og skitser, som Alice Buchhave har skabt i
en livslang kunstnerisk karriere.

Efterårsudstilling – Censureret 45 års jubilæumsudstilling
3. oktober til 18. oktober 2015

I anledning af Allerød Kunstforenings 45 års jubilæum har vi inviteret
interesserede kunstnere – også lokale – til at deltage med værker
inden for maleri, grafik, tegning, foto, skulptur og mixed media.
Der bliver indbudt 3 censorer til at bedømme de indsendte værker,
og der vil blive uddelt præmier til de bedste kunstnere som censorerne
udpeger.
Fernisering: Lørdag den 3. oktober kl. 15-17
Åbningstider: hverdage kl. 13-17. Mandag lukket
Lørdage/søndage kl. 11-17
Entre: Voksne 20 kr. Medlemmer af Allerød Kunstforening og
børn har gratis adgang

Mette Nørregaard og Peter Christoffersen
13. november til 29. november 2015

Peter Christoffersen er kendt for sine landskabsmalerier og farvemættede figurative billeder. Siden 1985 har han sammen med sin
hustru været på utallige rejser rundt i verden. De mange rejseindtryk
fastholdes og finder vej til lærrederne. Hans malerier udføres med
omhyggelig og sikker spartelteknik. Farveholdningen er stærk, men
aldrig blot ren kulør fra tuben.
Mette Nørregaard
I sammenligning med sin far er Mette Nørregaards
farveholdning bevidst dæmpet og underspillet.
Hendes malerier kan karakteriseres som drømmende
realisme med strejf af surrealistiske elementer. Ofte
mødes himmel og hav på uventet vis med klassisk
arkitektur og små overraskende historier.
Far og datter mødes ganske usædvanligt på samme lærreder.
Det stille og naturalistiske spiller op mod farve og fri fantasi.

Ben Woodhams og Lene Stevns
8. januar til 24. januar 2016

Ben Woodhams er en engelsk kunstner og illustrator der bor og
arbejder på Bornholm. Han har arbejdet som udstillingskurator og
designer på museer og kunstgallerier. Han er fugleiagttager, og nedfælder sine observationer – primært som akvareller.
Lene Stevns Jensens arbejde er inspireret af mødet med fremmede
kulturer. Hun har boet i Grønland, hvor hun lærte at arbejde i tandmateriale, været gæst ved Kunstakademiet i Beijing, Kina, og har bl.a.
arbejdet i Alaska, Canada og senest på Svalbard i sommeren 2012.

Susanne Pedersen og Morten Sørensen
19. februar til 6. marts 2016

Susanne Pedersen skriver ”I mine billeder fortæller jeg historier. Hensigten er, at man selv skal gå på opdagelse i dem. Man skal finde sin
egen historie, fortælling eller erindring, ved at fordybe sig i billedet.
Inspirationen til billederne ”efterladte billeder og efterladte rum”,
handler overordnet om noget interessant – og uendeligt, liv og død.
Skæve eksistenser, flyvende pelsdyr og hemmeligheder
Chimi Changas Verdensturne er en vandreudstilling der begyndte i november 2014, og den
består af illustrationer og collager. Værkerne er
bygget op omkring lokale historier, ordsprog og
hverdags poesi. Chimi Changa er altid på udkig
efter en god historie til sine tegninger og får
dem ofte fra de folk der besøger hans udstillinger. Bag navnet Chimi Changa gemmer sig
illustrator og billedkunstner Morten Sørensen
der er uddannet på Designskolen i Kolding.

Kunstner Susanne Pedersen

Foreningsåret
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Helge Nordstrøm og Christella Bamford
1. april til 17. april 2016

Udstillingen i Allerød Kunstforening i april 2016 bliver som en tur
rundt i vores Atelier Henochba. Dagligdagen og den smukke natur
på Skjoldungestien i Nationalparken ved Lejre, danner baggrund for
arbejdets fordybelse og indhold. Vi præsenterer skulpturer i bronze, fiberbeton og glas,
samt maleri, grafik, blandform og tegninger,
i en bestræbelse på at skabe helhed og
undersøgelse af mennesket og dets placering i en større sammenhæng. I forbindelse
med udstillingen afholdes en foredragsaften, hvor kunstnerne fortæller om
arbejdsprocesser og intentioner med
værkerne.

design: keepyourdarlings.com

Udstillingerne finder sted på Kirkehavegård, Kirkehaven, Allerød.
Bortset fra efterårsudstillingen har alle gratis adgang til alle
udstillinger torsdage og fredage kl. 15-17 samt lørdage og søndage
kl. 14-17. Efterårsudstillingen har fernisering lørdag den 3. oktober
kl. 15-17. Øvrige udstillinger har fernisering første udstillingsdag –
som regel fredage kl. 19-20.30.

Kunstforeningens arrangementer
Bustur til Halsnæs og Egedal
Søndag den 6. september 2015 klokken 8.30
Første stop på vores tur er Kunstnerhuset
Kunstnerhuset, der ligger i Frederiksværk, er oprindelig bygget
som smedje- og modelbyggerværksted i år 1900, men i dag
rummer bygningen de 6 kunstnere, som vi skal besøge. Lene Dahl
- Keramiker, Yuko Takada Keller - Installationskunstner, papir,
Carsten Dahl - Billedkunstner, Jan Schacht Holmgaard - Billedhugger, Thora Finnsdottir - Keramiker, Jane Balsgaard - Skulptur,
installation, papir, billedkunstner
Næste stop er Kulturkajen i Hundested
Her skal vi besøge Glassmedjen, som Hanne og Andrew Brown
åbnede i 2008. Glassmedjen er både værksted og butik i et. Vi skal
også besøge Egeværk, hvor Lasse Kristensen og Mette Bentzen
tager imod os og viser os møbelkunst af fineste kvalitet. Frokosten
indtager vi i Halsnæs Bryghus. Buffet med tilhørende fadøl, vin eller
saft. Efter frokost er der lidt tid på egen hånd og man kan selvfølgelig også se sandskulpturerne, hvis man har lyst. Entrépris er ikke
inkluderet i turprisen.
Sidste stop på turen er i Skenkelsø
Vi skal besøge Allan Hytholm, som er uddannet modellør på Den
Kongelige Porcelænsfabrik. Allan Hytholm behersker såvel lertøj
som stentøj og porcelæn. Her får vi kaffe og lækkert hjemmebag.
Vi skal på rundvisning, hvor Allen Hytholm fortæller om og viser os,
hvordan han arbejder.
Turen er kun for medlemmer. Pris 400 kr.
Tilmelding: Senest 23. august på Allerød Kunstforenings hjemmeside, ved e-mail til arr@alleroedkunst.dk eller til Merete Worsøe på
tlf. 4817 3748.
Betaling: Senest 28. august 2015 til reg.nr. 2348 konto 8476 990 204
med angivelse af bus + efternavn og medl.nr.
Herefter betragtes tilmelding og betaling som bindende.
Betal først efter bekræftet tilmelding.
Turen gennemføres ved minimum 50 deltagere.

Rundvisning på Charlottenborg og
Kunstakademiets Billedskoler
Søndag den 1.november 2015 kl.13.30

Vi kommer på en tur bag kulisserne på Kunstakademiets Billedskoler, hvor mange toneangivende danske kunstnere i tidens løb er
blevet udklækket - fra Bertel Thorvaldsen over Vilhelm Hammershøj
til bl.a. Olafur Eliasson. Historiker Henrik Biehl tager os med på en

spændende “rejse” gennem bygninger, saloner, værksteder, elev
ateliererne samt resterne af Kbh.s tidligere Botaniske Have. Vi
skal se Kunstakademiets kælder, og vi får vist dele af det tidligere
Charlottenborg Slot, der i 1600-tallet var residens for Ulrik
Gyldenløve (Frederik 3.s uægte søn, der var statholder i Norge). Vi
slutter turen med økologisk kaffe og hjemmebagt kage.
Pris: 160 kr. for medlemmer. 175 kr. for ikke medlemmer.
Mødested: I porten Kgs. Nytorv 1, Kbh. K.
Tilmelding: Senest 16. oktober ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten på Allerød Kunstforenings hjemmeside, ved e-mail til arr@
alleroedkunst.dk eller på telefon 2697 2239 til Helga Fjord.
Betaling: Til bank senest 23. oktober til reg.nr. 2348 konto 8476
990 204 med angivelse af Cha-efternavn-medl.nr.
Herefter betragtes tilmelding og betaling som bindende.
Betal først efter bekræftet tilmelding.
Maks 30 deltagere. Ved overtegning har medlemmer fortrinsret.

Kunstrundvisning på Metalskolen Jørlunde
Onsdag d. 10. februar 2016 kl. 15

Metalskolen blev indviet 1968 og råder over 149 værelser, auditorium, møderum, svømmehal, motionscenter, videns center
og flot kunst. Denne dag åbner skolen dørene for os og viser os
deres kunstsamling, som byder på forskellige stilarter op gennem
tiderne.
Rundvisningen vil vare ca. 1 time og inkluderer efterfølgende
kaffe og kage.
Mødested: Slagslundevej 13, Jørlunde, 3550 Slangerup.
Maks. 30 deltagere og minimum 20.
Pris: 75 kr. for medlemmer, 90 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding: Senest 20. januar 2016 ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten på Allerød Kunstforenings hjemmeside, ved e-mail til
arr@alleroedkunst.dk eller på tlf. 4817 3748 til Merete Worsøe.
Betaling: Til bank senest d. 27. januar 2016 til reg.nr. 2348 konto
8476 990 204 med angivelse af MJ-efternavn-medl.nr. Herefter
er tilmelding og betaling bindende.
Betal først efter bekræftet tilmelding.
Ved overtegning har medlemmer fortrinsret.

Foredrag med Helge Nordstrøm og Christella Bamford
Tirsdag den 5. april 2016

I forbindelse med Helge Nordstrøms og Christella Bamfords
udstilling på Kirkehavegård i april 2016, er vi så heldige, at de
kommer og fortæller os om deres baggrund, deres kunst og
om, hvordan de arbejder. Nogle vil allerede kende dem og vide
hvor spændende de er, fra vi besøgte dem på den årlige bustur i
september 2014.

Tid: 5. april 2016 klokken 19.30
Sted: Kirkehavegård, sal 1, Kirkehaven 3450 Allerød.
Pris: 75 kr. for medlemmer, 90 kr. for ikke medlemmer.
Tilmelding: Senest 15. marts 2016 ved udfyldelse af tilmeldingsblanketten på Allerød Kunstforenings hjemmeside, ved e-mail
til arr@alleroedkunst.dk eller på telefon 3068 8323 til Birgit
Rasmussen.
Betaling: Senest 22. marts 2016 til reg.nr. 2348 konto 8476 990
204 med angivelse af NB-efternavn-medl.nr.
Herefter betragtes tilmelding og betalingen som bindende.
Øl og vand kan købes.
Billetter kan evt. også købes ved indgangen.

Besøg hos Stenhugger Ole Madsen
Søndag den 1. maj 2016 kl. 14.00

Vi skal besøge Stenhuggeren ved Bastrup Sø.
De sidste ca. 15 år har Ole Madsens hobby udviklet sig til en
kunstart. Han arbejder fortrinsvis med granit, som er en meget
hård sten, som under Oles kyndige hænder får et spændende
farvespil og en særlig blødhed over sig. Der vil blive serveret en
forfriskning.
Mødested: Stengårdsvej 3, Bastrup, 3540 Lynge.
Maks. 40 deltagere, minimum 10 deltagere
Pris: 50 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding: Senest fredag den 15. april 2016 ved udfyldelse af
tilmeldingsblanketten på Allerød Kunstforenings hjemmeside,
ved e-mail til arr@alleroedkunst.dk eller til Joan Elkiær på
tlf. 4141 7637, gerne sms.
Betaling: Til bank senest 21. april 2016 til reg.nr. 2348 konto 8476
990 204 med angivelse af Ole-efternavn-medl. nr.
Herefter betragtes tilmelding og betaling som bindende.
Betal først efter bekræftet tilmelding
Ved overtegning har medlemmer fortrinsret.

Generalforsamling

Torsdag den 19. maj 2016 i Centerhallen
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