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 5. oktober kl. 15 – 17. Særlig åbningstid
for efterårsudstillingen. Øvrige udstillinger har fernisering
første udstillingsdag – som regel fredage - kl. 19-20:30.

Efterårsudstilling
Ben Woodhams med
projektet KYST og bornholmske kunstnere
5. oktober til 20. oktober 2019
Ben Woodhams er en engelsk fuglemaler, som med sit projekt KYST i 2018 har
verificeret den bornholmske natur, kultur
og fugleliv på en vandring i 52 etaper
langs Bornholms kyster. Det er en unik
fortælling i akvarel og tegninger. Med
sig har Ben Woodhams 7 bornholmske
keramikere og en trædrejer, som i deres
værker også tager udgangspunkt i den
bornholmske natur.
På www.alleroedkunst.dk kan man se
mere om de enkelte medudstillere.
Fernisering: 5. oktober kl. 15-17.
Åbningstider: Alle dage kl. 13-17- mandag lukket. Entre: Voksne
20 kr. Medlemmer af Allerød Kunstforening samt børn gratis
adgang.
Lars Munch og Artigas Planas
8. november til 24. november 2019
Lars Munchs værker er befolket af
mennesker i absurde situationer.
Humoren spiller en stor rolle i billederne, men under humoren ligger
der en alvor og en kærlig karikatur
af menneskets sårbarhed og enfoldighed. Lars Munchs historier om
mennesket og verden i veldisponerede kompositioner og harmoniske
balanceringer af både form og farve

skabt gennem 20 år. Billederne indeholder en fusion af akvarel, kalligrafi,
tegninger og foto. Teknikken er en
videreudvikling af litografi, men nu er
arbejdsteknikken digital. Hun indfører
forskellige lag af f.eks. tegninger, kalligrafi, akvarel og foto i samme billede.
Det er en teknik, som hele tiden bliver
udfordret, udforsket og hvis grænse
hun endnu ikke har fundet.
På ferniseringsaftenen spiller Kurt
Højbjergs orkester jazz.
Pernille Koch og Vibeke Sunde
14. februar til 1. marts 2020
Pernille Koch er billedkunstner, og hun
arbejder dels på papir med akryl og
gouache, men også på lærred med akryl.
Hendes billedverden er fabulerende og
finurlig med insekter, fugle og dyr som
f.eks. næsehorn.
Vibeke Sunde har været elev hos Harald
Isenstein og er de senere år blevet mere
og mere optaget af at forme inspirationen
fra menneskelig påvirkning af natur, klima
og politik. Det er en meditativ og krævende proces, som sætter evnerne på prøve.
Skulpturerne skal helst rumme humor og animere til berøring.

på Kirkehavegaard

Ole Fick og Lise Tang
20. marts til 5. april 2020
Ole Fick er multikunstner. Han er skuespiller og musiker, men her
skal vi møde ham som billedkunstner. Han er uddannet som grafiker, har tegnet satire og illustreret børnebøger. Han vil udstille
sine meget humoristiske litografier.
Lise Tang har arbejdet med keramisk skulptur det meste af sit liv
og er også uddannet smykkekunstner. Hendes keramiske arbejder
har en humoristisk vinkel, og hun udstiller også på naivistudstillinger. En invitation til en velgørenhedsauktion for Gigtforeningen
resulterede i skabelsen af en 125 cm stor ”gigtramt” cello, som
symboliserede ”Energien i at have et handikap og klare sig fint
alligevel.

Ben Woodhams

Invitation med ledsager til fernisering
Foreningsåret
fredag den
10. januar 2014 kl. 19–21

gør indtryk.
Joan Artigas Planas er spanier. Han er en
balancekunstner, der lader sig inspirere
af både fortiden og nutiden. Vær beredt
på en spansk tornado af veldrejet kunst i
mødet med Artigasplanas’ skulpturer.
Henriette Friis
10. januar til 26. januar 2020
Henriette Friis er fotograf – uddannet på Danmarks Designskole.
Udstillingen vil blive retrospektiv og bestå af et udvalg af billeder
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Kunstforeningens udstillinger

2019/2020

Kom og nyd et glas vin og se en dejlig udstilling
Alle aktiviteter og udstillinger bliver nærmere
beskrevet på vores hjemmeside

www.alleroedkunst.dk

når begivenheden nærmer sig.

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

Kunstforeningens arrangementer
Præstø, Næstved og Solrød
Bustur, søndag den 1. september 2019
Mødested Lilledal P-pladsen ved Centerhallen kl. 8.30
(Kom et kvarter før).
Turen i år går til Præstø, Næstved og Solrød. Vi skal besøge et
glarmesterværksted, hvor stort set alle glasmosaikker i kirker mv.
er blevet lavet de sidste mange år. Så skal vi besøge et galleri med
ni kunstnere, høre om deres arbejde, se og høre om to spændende springvand i Præstø. Vi får frokost i en restaurant på havnen,
inden vi kører til Rønnebæksholm og ser kunstudstillingen der, og
hører om stedet. Vi slutter af med at besøge en grafiker og skulptør i Solrød. Vi kommer tilbage til Centerhallen kl. ca. 18.30.
Læs mere på foreningens hjemmeside.

Bruun Rasmussens Kunstauktioner
Sundkrogsgade 30, 2150 Nordhavn,
onsdag den 23. oktober 2019, kl.17.15. Varighed ca. 2 timer.
Maks 40 deltagere.
Program: Vi får en rundvisning i auktionshusets showroom af en
vurderingssagkyndig, der vil fortælle om Bruun Rasmussens
historie, og om dét at købe og sælge på auktion.
Der vil blive serveret vin og sandwich.
Efter rundvisningen er der mulighed for at stille spørgsmål.
Vær opmærksom på, at sidste bus (linje 27) fra Sundkrogsgade
kører kl. 19.29.

Pris for medlemmer: 120 kr. Pris for ikke medlemmer: 150 kr.
Betaling mærkes: BR + efternavn + medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 2. oktober 2019.
Betaling ved tilmelding.

Pris for medlemmer kr. 500. Pris for ikke medlemmer kr. 550.
Turen gennemføres ved minimum 45 deltagere.
Betaling mærkes: Bus + efternavn + medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 9. august 2019.
Betaling ved tilmelding.

Skulpturpark Allerød
Rørmosevænget Allerød,
lørdag den 28. september 2019 klokken 14.00
Varighed ca. 1½ time. Maks 25 deltagere.
Vi skal på rundtur i skulpturparken med omviser Jørgen Warberg,
der er medlem af skulpturparkens bestyrelse. Han vil øse af sin
store viden om de opstillede skulpturer. Vi skal se og høre om de
forskellige værker, som for en dels vedkommende er donationer.
Andre af de udstillede værker er i privateje. Vi kan også glæde os
til at se, hvad rekonstruktionen af Gunnar Palanders ”Amfora” ender med. I april rykkede kunstneren ind for at påbegynde arbejdet
med rekonstruktionen af værket, der måske nu får en helt anden
udformning. Hvem ved?
Efter omvisningen serveres en forfriskning.

Foredrag om Anna Ancher ved kunsthistoriker
Jette Lundstrøm
Kirkehavegård sal 1, onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00.
Varighed ca. 2 timer.
Jette Lundstrøm er kunsthistoriker på
Nivaagaards Malerisamling, og har
samtidig et stort kendskab til bl.a.
den store danske maler Anna Ancher,
som Statens Museum for Kunst i februar til maj 2020 præsenterer den
hidtil største retrospektive udstilling
om. Sammen med Theodor Philipsen
(1840-1920) betragtes Anna Ancher
(1859-1935) som den betydeligste impressionistiske maler i dansk kunst.
Men i modsætning til de franske
impressionisters forbundenhed med det moderne liv, maler Anna
Ancher sine billeder fra periferien af det moderne: fra Skagen,
Danmarks udkant, snarere mod end med det hektiske, flygtige
og øjebliksbetonede. På udstillingen kan man komme helt tæt på
kunstneren, hendes eksperimenterende værker, og få et indblik i
hvordan hun fornyede dansk malerkunst. Foredraget vil være en
god introduktion til selv at gå ind og se udstillingen.

Pris for medlemmer kr. 50. Pris for ikke medlemmer kr. 70.
Betalingen mærkes: SA + efternavn + medlemsnummer.
Tilmeldingsfrist 14. september 2019.
Betaling ved tilmelding.

Pris for medlemmer: 100 kr. Pris for ikke medlemmer: 120 kr.
Tilmeldingsfrist 5. februar 2020.
Betaling mærkes: AA + efternavn + medlemsnummer.
Betaling ved tilmelding.

Kunstværkstedet Margarinen
Wesselmindevej 4, 2850 Nærum, fredag den 6. marts 2020
kl. 19.00. Varighed ca. 2 timer.
I dag rummer den gamle fabrik 10 kunstnere, som i et hyggeligt
og seriøst arbejdsfællesskab arbejder med maleri, skulptur og
keramik. Jens Nomand Nielsen, som tidligere har udstillet på
Kirkehavegård, vil tage imod os. Kunstnerne vil fortælle om deres
arbejde.
Tidligere var Margarinen en avlsbygning til herregården Wesselsminde, som stammer fra 1700-tallet. Her producerede Nærum
Margarine især bageri-margarine i perioden 1960 til 1998. Da produktionen stoppede, blev det meste af huset bygget om til kontorhus, men en del af det gamle produktionslokale blev omdannet
til et kreativt værksted. Forskellige billedkunstnere har arbejdet
der siden år 2000.
Der vil blive serveret vin og snacks.

Pris for medlemmer: 50 kr. Pris for ikke medlemmer: 70 kr.
Tilmeldingsfrist 14. februar 2020.
Betaling mærkes: KM + efternavn + medlemsnummer.
Betaling ved tilmelding.

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

Generalforsamling
Torsdag den 21. maj 2020 i Centerhallen
Allerød Kunstforening www.alleroedkunst.dk
Formand
Steen Viby
Eranthisvej 13
3450 Allerød
Tlf. 27 59 46 55

Kasserer
Birger Høg
Møllemoseparken 55
3450 Allerød
Tlf. 27 52 43 08

