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 6. oktober kl. 15 - 17.
Øvrige udstillinger har fernisering første udstillingsdag,
som regel fredage kl. 19 - 20:30.

Efterårsudstilling
Galleri MyTrunk præsenterer” Contemporary African Art”
6. oktober til 21. oktober 2018
Moderne Afrikansk kunst er passioneret lidenskab, humor, styrke
og mangfoldighed.
På en rejse til Ghana for 7 år siden blev vi fascinerede af den moderne Afrikanske kunst.
Derfor åbnede vi Galleri My Trunk. Vores udstilling omfatter et bredt udvalg af malerier
og skulpturer fra det afrikanske kontinent. Alle
vores kunstnere repræsenterer eliten inden for
afrikansk kunst.
De store kunstmetropoler, New York, Paris og London har længe
haft blikket rettet mod dette kontinents kunstscene, og for et
dansk publikum er det en ny og forfriskende oplevelse.
Fernisering: 6. oktober kl. 15-17.
Åbningstider: Hverdage kl. 13-17. Mandag lukket. Lørdage/søndage kl. 11-17. Entre: Voksne 20 kr. Medlemmer af Allerød Kunstforening samt børn gratis adgang.
”Mix Madsen”
9. november til 25. november 2018
Mix-Madsen udstiller graffiti og street-art kunst. Der bruges teknikker som spraymaling, stencil, airbrush, akryl og tusch. Mange
gange blandet sammen, så det giver maleriet en anderledes
udtryksform. Inspirationen hentes fra det, der rør sig i gadelivet,
ulmer i samfundet og lever i fantasien.
Sys Svinding og Jens Nomand Nielsen
11. januar til 27. januar 2019
Jens Nomand Nielsen (f. 1937) er landskabsmaler, og udstiller en
række oliebilleder hovedsagelig med motiver fra
Danmark. Han har malet
intensivt de seneste ca.
20 år, men har med en
baggrund som arkitekt,
altid beskæftiget sig med
tegning, æstetik, former
og farver.
Han henter inspiration til sine billeder på rejser, især i Spanien om
vinteren. Om sommeren foretrækker han rejser rundt herhjemme,
hvor vores natur inspirerer til malerier, der efterfølgende skabes i
atelieret.

Sys Svinding møder stenen med poetisk nysgerrighed, hvilket medfører en
sjælden klarhed i formen.
Hendes værker udføres i nordisk granit
og diabas, hvis rigdom på skulpturelle
muligheder hun afsøger på stadig nye
måder, og altid i et samspil mellem materialet og den kunstneriske form.
Med sine skulpturer konkretiserer og præciserer hun formen og
tilfører den en varig status.
Jytte Høeg og Marianne Stenberg
15. februar til 3. marts 2019
Jytte Høeg arbejder i bronze, - hun afspejler naturen i sine skulpturer, som sammen
med dyre- eller menneskeskikkelser bliver
til fabuleren og en hyldest til naturen og
livets mangfoldighed.
Marianne Stenberg er tegner og arbejder
kun med papir og tusch. Det er fint, finurligt
og poetisk. Det er tegninger, der alle med
en helt særlig og personlig streg, har en
historie at fortælle. Historierne tager afsæt
i dyreverdenen – et farverigt og kærligt univers, hvor klodsede blåfodede suler kæmper mod tyngdekraften
eller en ræveunge drømmer om eventyr ”on a planet far far away”.

KNUD ODDE

på Kirkehavegaard

Birthe Damgaard og Marianne Scheppelern
22. marts til 7. april 2019
Birthe Damgaard skaber sine billeder
af tekstillapper. Stofstykkerne samles
næsten som i en collage og efterhånden
åbenbares motivet, stemningen eller
handlingen. Derefter sys det hele sammen. Farvede og mønstrede stoffer bruges, men især tyl, er med til at skabe nuance, dybde og perspektiv i billederne.
Stofbillederne er inspireret af naturen og landskaber i Danmark og
andre lande. Hun bliver inspireret af vandreture, af lyset, naturens
farver og konturer.
Marianne Schepelerns skulpturer
afspejler hendes fascination af
mennesker i aktion. ”Mest af alt
betages jeg af det selvforglemmende menneske. - Musikeren,
der giver sig hen i fortolkning af
et værk. Barnet, som er fordybet
i leg eller tanker. Jeg røres og
Kom og nyd et glas vin og se en dejlig udstilling
inspireres af den åndfuldhed de
begge udstråler.”
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Invitation med ledsager til fernisering
fredag den 10. januar 2014 kl. 19–21
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Kunstforeningens udstillinger

Udstillingen varer fra den 10. januar 2014
til og med 26. januar 2014
Der er åbent torsdage og fredage fra kl. 15-17
lørdage og søndage fra kl. 14-17
Gratis adgang
Med venlig hilsen
Allerød Kunstforening

sponsorer

Larry

Kunstforeningens arrangementer
Bustur søndag den 2. september 2018. Mødested Lilledal,
p-pladsen ved Centerhallen kl. 8.30.
Turen starter i Holbæk, hvor vi skal gå rundt i byen – ca. 2 km - og
se og høre om de spændende gavlmalerier. Herefter kører vi til
Anneberg ved Nykøbing S, hvor vi besøger glasmuseet Hempel.
Vi spiser frokost og får kaffe på Anneberg. Så kører vi til Tuse Næs
Kunsthåndværk, hvor vi ser de udstillede værker. Vi slutter af med
at se Soderup Kirke, hvor kunstneren Christella Bamford fortæller
om sit arbejde med at istandsætte den gamle middelalderkirke.
Retur til Centerhallen kl. ca. 18.30.
Læs mere på foreningens hjemmeside.
Pris kr. 500
Turen gennemføres ved minimum 50 deltagere. Betaling mærkes:
Bus+efternavn+medlemsnummer. Busturen er kun for medlemmer. Tilmeldingsfrist 10. august 2018.

Besøg og omvisning på Kongernes Lapidarium
Frederiksholms Kanal 29. (Christian d 4.s Bryghus)
Søndag, den 30. september 2018 kl. 14.00.
Mødetid 10 minutter før. Varighed ca. 1 time.
Vi skal på rundvisning i Christian 4.s Bryghus, hvor 400 år gamle
skulpturer er samlet. I det game Bryghus’ rustikke hvælvinger står
384 skulpturer af sten og gips fra 1500-1700 tallet fra de kongelige haver, pladser og slotte. Her har de stået, indtil tidens tand
truede med at udrydde dem. Det er en blandet samling af konger
til hest, buster af kongerækken, græske gudinder, sagnhelte og
dekorationer til slottenes facader. I 2013 flyttede alle de kongelige
skulpturer fra forskellige depoter sammen i Kongernes Lapidarium
i Christian 4.s Bryghus.
Pris for medlemmer kr. 90.
Pris for ikke medlemmer kr. 110.
Betaling mærkes: KL+efternavn+medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 16. september 2018.

Besøg og omvisning i udstillingen Ekkorum på
J.F. Willumsens Museum.
T
” horvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger”.
Sted: Jenriksvej 4, Frederikssund
Lørdag den 3. november 2018 kl. 13.45.
Udstillingen handler om kunstsamlinger og undersøger tilblivelsen af kunsthistorie, som den
kommer til udtryk gennem Bertel Thorvaldsens,
J. F. Willumsens og Asger Jorns private samlinger. Deres samlinger indeholder værker af
glemte kunstnere, folkekunst, kopier og kuriositeter.

Rundvisning kl. 14.00. Varighed 1 time.
Pris for medlemmer kr. 100. Pris for ikke medlemmer kr.120.
Betaling mærkes: WI+eftenavn+medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 20. oktober 2018.

Besøg hos Merete Deichmann, keramiker.
Slotsvænget 17, 3400 Hillerød.
Søndag, den 5. maj 2019 klokken 14.00. Varighed ca. 2 timer.
Merete Deichmann er medlem af Majkat, Kunstrunden Nordsjælland og Nordsjællandske Keramikere og har senest udstillet hos os
på efterårsudstillingen i 2016. Vi er inviteret indenfor i atelieret på
privatadressen. På vej gennem haven møder vi keramisk kunst de
sjoveste steder. Merete vil fortælle om sit arbejde og afslører nok
et par hemmeligheder undervejs, og vi vil høre anekdoter fra et liv
i lerets verden. Der vil blive serveret en forfriskning.
Læs mere om aktiviteterne på foreningens hjemmeside.
Pris for medlemmer kr. 50. Pris for ikke medlemmer kr. 65.
Betaling mærkes: MD+efternavn+medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 23. april 2019.

Foredrag om Jørn Utzon
ved fotograf Flemming Bo Andersen.
Kirkehavegård sal 1. Torsdag, den 17. januar 2019 kl. 19.00.
Varighed ca. 2 timer.
Flemming Bo Andersen har i mere end 30 år studeret berømte
arkitekter over hele verden. Blandt disse er Jørn Utzon en af hans
største passioner, og han har haft flere møder og interviews med
Jørn Utzon, ligesom han har besøgt en stor del af hans bygningsværker. Foredraget giver et indgående billede af arkitektens virke,
inspiration og filosofi, og skaber en god forståelse af Utzons principper og arkitektur.
Pris for medlemmer kr. 100. Pris for ikke medlemmer kr.120.
Betaling mærkes: JU+efternavn+medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 4. januar 2019.

Vedr. betaling
For samtlige aktiviteter gælder følgende:
Betaling ved tilmelding, som først er gældende, når betaling er modtaget. Indbetalingen skal ske til Nordea Bank
2348 8476 990 204 eller MobilePay 84467.

Besøg og rundvisning i Erichsens Palæ (Danske Banks Domicil)
Laksegade 7 (porten).
Mandag, den 18. marts 2019 kl. 17.30. Varighed 2-2,5 timer.
Vi har fået den enestående mulighed at komme indenfor i Erichsens
Palæ, hvor vi bliver vist rundt af Danske
Banks Senior Account Manager, Peter
Clemensen. Han vil undervejs fortælle
os om datidens europæiske historie,
og hvad der førte til Palæets opførelse.
Vi skal også høre om og se de smukke
og velbevarede lokalers dekorationer,
interiør og kunst. Som afslutning på besøget serveres sandwich og
et glas vin.
Vi gør opmærksom på, at rundvisningen er uegnet for gangbesværede.
Pris for medlemmer kr. 40. Pris for ikke medlemmer kr. 50.
Betaling mærkes EP+efternavn+medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 4. marts 2019.

Betalingen mærkes som angivet ved hver enkelt aktivitet.
Ved evt. aflysning tilbagebetales indbetalingen.
Ved overtegning har medlemmer fortrinsret.

Generalforsamling
Torsdag den 16. maj 2019 i Centerhallen
Allerød Kunstforening www.alleroedkunst.dk
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