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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 sam-
men 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 Kunst-
museum.  
 
Vedrørende indmeldelse – send til:  
Sine Bayard, formand, N.P.Jørgensensvej 25, 3100 
Hornbæk. Tlf.: 49-701693 E-mail: ps.bayard@tdcspace.dk 
Eller bliv medlem på:  www.museumihornbaek.dk 
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-ja tak, jeg vil gerne være medlem ... 
Navn: 
Adresse: 

Post nr.:             By:  
                                                                                                                             
E-mail :  
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24. - 25. juli 2010  kl. 11 - 18 
Museumsgrunden     

 A.R. Friisvej 17 - Hornbæk   
Gratis Entré 

 
Støtteforeningen  

Hornbæk Kunstmuseum 
www.museumihornbaek.dk 



Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum  
Inviterer herved til den årlige udstilling "Kunst i teltet" på  
Museumsgrunden i Hornbæk, A.R.Friisvej 17, i week-enden 
                          24. og 25. juli fra kl. 11-18 
Vi har valgt 10 spændende billedkunstnere, som tilsammen  
udgør en fællesudstilling. Hver kunstner har sin egen stand i  
et stort telt på 210 kvm. Kunstnerne er selv tilstede begge  
dage, og de udstillede værker er til salg.  
 
Reception og åbningstale den 24. juli kl. 11 
Billedkunstner Eric Grøndahl holder i år åbningstalen ved  
receptionen lørdag den 24. juli kl. 11.  Alle er velkomne. Der  
er levende musik, og der serveres et glas vin, som er spon-
soreret af Super Best i Hornbæk. Der er gratis entré. 
 
Caféen: 
Serverer i år hjemmelavede kager, kaffe, lækre sandwiches  
og vand. Det er Edna Dueholm, ED-Events Aps., der i år står  
for caféen. Kom og hyg Jer! 
 
Vi siger tak til: 
Kultur- og Fritidsudvalget i Helsingør Kommune, som har  
støttet os med 10.000,- kr.   
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Udstillere i teltet: 
Billedkunstnere: Jette Berg, Per Christoffersen, Finn Ulf  
Grabowski, Inger M. Hansen, Anni Hvide, Frank Jacobsen,  
Annelise Assens, Anne-Mette Lorenzen, Gunnar Qvist,  
Finn Rasmussen og Elsa Øiestad. 
Keramik: Sylvest Keramik, v/Lisbeth og Peter Sylvest,  
Havreholm.  
 
Fotoudstilling i cafeén: 
De nye billeder af Eric Grøndahl indeholder det abstrakte 
flademaleri, hvor han lader de lyse og mørke farver skabe 
billedet. Det er hukommelseslandskaber fra de mange 
indtryk, han har opfanget med sine fotografier og video. 
 
Design-butik: 
Det er nyt, at vi i år har en "Design-butik" med smukke  
designede ting, som man kan købe.  Det er et telt på 36 
kvm, hvor to dygtige, lokale kvinder er gået sammen om,  
at sætte en butik op. Det er Bettina Østbjerg Nielsen fra  
"Huset Hornbæk" og Karin Johansen-Stolt fra "Heartwork". 
 
Forsidebillede: "Dobbeltportræt af bamser" af Elsa Øiestad,  
som er med på udstillingen i det store telt. 


