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Bliv medlem af Støtteforeningen

Du kan være med til at støtte os ved at blive medlem, det
koster 200,- kr. om året. Støtteforeningens formål er sammen
med Fonden Hornbæk Kunstmuseum og Helsingør Kommune,
at få bygget et museum på hjørnegrunden af A.R.Friisvej/Kystvej.
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 Kunstmuseum.
www.museumihornbaek.dk

Vedrørende indmeldelse–send til:
Sine Bayard, formand, N.P.Jørgensensvej 25, 3100 Hornbæk
26 7316 93 E-mail: ps.bayard@tdcspace.dk eller udfyld:

-ja tak, jeg vil gerne være medlem ...

Navn:

Adresse:

Post nr.: By:

E-mail: Tlf.:
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Jette Kirkeby

21. - 22. juli 2018 kl. 11-18
Gratis Entré

Museumsgrunden
A.R. Friisvej 15, Hornbæk

Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum
www.museumihornbaek.dk
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Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum
Inviterer herved til den årlige udstilling ”Kunst i teltet”  på
Museumsgrunden i Hornbæk, A.R. Friisvej 17, i weekenden

16. og 17. juli 2011
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.
Som noget nyt har vi i år inviteret Hornbæk Turistforening og
Turistinformation samt Visit Nordsjælland med på vores
udstilling. Det foregår i et separat telt på Museumsgrunden.
Caféen:
Caféen bestyres af det professionelle firma ED-Events Aps.,
Edna Dueholm. Der serveres lækre sandwiches, hjemmela-
vede kager, kaffe og vand. Kom og smag på alt det, som
Edna kan tilbyde.
Reception og åbningstale:
Jeanette Eilertsen, tidl. turistchef i Hornbæk, holder åbnings-
talen I år ved receptionen lørdag den 16. juli kl. 11. Alle er
velkomne. Der er levende musik af Peter Bjerrings trio, og
deserveres et glas vin. Gratis entré.
Vi siger tak til:
En stor tak til Kultur- og Fritidsudvalget i Helsingør Kommune,
som har støttet os med 10.000 kr. Uden denne støtte, ville de
ikke hænge sammen rent økonomisk.

Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum
Inviterer hermed til den årlige udstilling ”Kunst iteltet”på
Museumsgrunden i Hornbæk, A. R. Friisvej 15, i weekenden
21. og 22. juli 2018, begge dage fra kl. 11-18. Vi har valgt 10
spændende billedkunstnere, som tilsammen udgør en fælles-
udstilling. 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. Der er priser på alle billederne
og man handler direkte med kunstneren. Vi glæder os til at
se Jer.

Reception og åbningstale med
Hanne Støvring lørdag 21. juli kl.11
Hanne Støvring, Executive Director American Friends of
Statens Museum for Kunst, MA i Kunsthistorie og selv
Billedkunstner. Alle er velkommen. Der er jazz musik af
brødrene Andreas og Niclas Hatholt på klaver og bas. Der
serveres et glas vin, som Bjarne Mikkelsen, Superbrugsen i
Hornbæk, sponsorerer. Vi sætter flag op i hele byen, så der
bliver feststemning.

Caféen:
Caféen bestyres igen i år af det professionelle firma ED-events
Aps., Edna Dueholm. Begge dage byder caféen på lækre
sandwiches, salater, hjemmebagte kager, kaffe og vand. Kom
og smag. Man kan også sidde i Museumshaven.
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Udstillere i teltet:
Billedkunstnere: Jette Kirkeby, Vike Pedersen, Anne Marie
Christiansen, Annie Nielsen, Anne Vibeke Lauridsen, Jeppe
Hammerich, Tove Andresen, Ulla Ferdinandsen, Christel Witthøft
Papmachefigurer og oliemalerier: Anne Ammitzbøll
Smykkekunstner: Hanne Isabella Pedersen. Håndlavede smykker
i naturmaterialer.

Projekt Hornbæk Kunstmuseum
I det store telt kan man se det skitseprojekt, som Fonden
Hornbæk Kunstmuseum har fået udarbejdet. Arbejdstitlen er
”Lysets Museum” og det er et skitseprojekt tegnet af den kendte 
arkitekt Kim Utzon. Vi har yderligere fået doneret en del af
kunstneren Lin Utzons kunstsamling til det kommende museum.

”Find fem fejl”
Også den populære quiz er med i år, kom og leg med. Første
Præmien er et billede i akryl på lærred doneret af Ulla
Ferdinandsen, som er med på udstillingen. Der er også to
trøstepræmier. Lodtrækningen foregår søndag den 22. juli kl.17.

Vi siger tak til:
En stor tak til Kultur–og Turismeudvalget i Helsingør Kommune,
som har støttet os med 5.000 kr.

Forsidebillede: ”Pige i blåt” malet af  Jette Kirkeby, som er 
med på udstillingen.
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