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Vi ses i
Fredensborg Ny Kunstforening

Læs om: Forårsudstillingen 2017 – Program 2017
Generalforsamlingen: Den nye bestyrelse, Formandens beretning,
Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter og formål, Regnskab 2016
og Budget 2017, Referat fra Generalforsamlingen 19. februar 2017
Inspiration – To kunstnerportrætter – Workshop
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Forårsudstillingen
2017
Vi nærmer os med raske skridt en af de store begivenheder i FNYK:
FORÅRSUDSTILLINGEN 2017.
På opfordring fra flere, både gæster og udstillere, prøver vi IKKE at
holde udstillingen i Påsken, men på dagene lørdag d. 29. til søndag
d. 30. april med ophængning fredag den 28. april – i hele kulturhuset!
Der vil som sædvanligt være flotte taler, lodtrækning af donerede værker og
kunstbøger fra Nivågård Malerisamling og straks derefter vil der være underholdning og hyggeligt samvær i ”Kulturelt Pusterum”.
Vi håber igen i år at kunne tilfredsstille både udstillere og ikke mindst de
ca. 400 besøgende, som kommer hver gang FNYK udstiller i Den Gamle Biograf.
Vi vil hurtigst muligt orientere om, hvordan vi laver Fredensborg flotteste udstilling. Arbejdsgruppen er ved at
trække i arbejdstøjet. Inviter familie og venner.
Det bliver en kunst-event, der huskes!

www.fnyk.dk
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Her er den nye bestyrelse:
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De nyvalgte bestyrelsesfolk og suppleanter:
Forrest fra venstre: Annette Kold, Aase Bergstrøm, Marianne Larsen (suppleant).
Bagerst: Marianne Norrman, Jørgen Hedegaard, Jens Christian Jensen,
Ann Rainer Frederiksen, Elsebeth Holm Kristensen, Marianne Hoydal (revisor),
Jette Højdal Jensen (suppleant). Jens Anton Hansen blev valgt til revisorsuppleant.
Foto: Anni Rosenhøj.

Formand:
Jørgen Hedegaard
tlf. 21 72 10 89
mail: jh@artmind.nu
Næstformand:
Marianne Norrman
tlf. 29 28 95 07
mail: mariannenorr@hotmail.com
Kasserer:
Elsebeth Holm Kristensen
tlf. 27 31 27 75
mail: elsebeth@rocketmail.com
(Indmeldelse i Fredensborg Ny
Kunstforening og ændring af
medlemsoplysninger m.v.)
Sekretær:
Jens Christian Jensen
tlf. 48 48 85 75 og 26 74 10 46
mail: j.christian@get2net.dk
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Ann Rainer Frederiksen
tlf. 40 51 30 04
mail: annfrederiksen@yahoo.dk
Anette Kold
tlf. 49 19 19 83
mail: akol@stofanet.dk
Aase Bergstrøm
tlf. 48 48 55 01
mail: aaseb@hotmail.dk
Suppleanter:
Jette Højdal Jensen
tlf. 29 63 26 22
mail: jette.hoejdal@outlook.dk
Marianne Larsen,
tlf. 48 48 31 76 + 22 27 31 76
mail: kaj.marianne@gmail.com

Program 2017
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28. marts kl. 19-21.30:
Workshop på Fredensborg Bibliotek om fotografiske collager
og foto til maleri samt brug af Galleri FNYK. Invitation udsendes hurtigt.
28.-30. april:
Forårsudstilling, som forsøgsvis ikke holdes i forbindelse med påsken.
7. maj:
Tur til Nivågaard Malerisamling, Ditlev Blunch.
Mulighed for tegne og male i haven.
21. maj:
Åbent hus i FNYK Atelieret
11. juni:
Besøg på Malergården, Odsherred – samkørsel, omvisning,
medbragt mad, tegnemulighed.

Efterår 2017
Datoer kommer hurtigst muligt:
Omvisning på det Kongelige Teater, Den Gamle Scene
Besøg på Glyptoteket, medbring evt. tegneting
Lysfest på Tegners Museum
Efterårsudstillingen
Tegneture til steder nær Fredensborg
Tur til Lund/Skisssornes Museum eller KØS/Køge Skitsesamling
Deltagere på
Forårsudstillingen 2016.

www.fnyk.dk
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Beretning 2017

Se den flotte film
”Et år med FNYK”.
Steen Læssøe har produceret den.
Find filmen på www.fnyk.dk!

Kunstforeningens berettigelse i Fredensborg er i året 2016 igen blevet slået
fast. At foreningen har byens og kommunens bevågenhed er sikkert. Vi har
mange gange i året skabt oplevelser for rigtig mange mennesker. Og mange
medlemmer nyder godt af det, der sker i foreningen. Det er vigtigt for en forening, at der er den selvforståelse at vi ved, at vi kan lave både store og små
arrangementer. Vi skal som en kunstforening og en af kulturinstitutionerne i
Fredensborg se os selv som at være en del af det kulturelle tilbud til både voksne, unge og børn og til dem, der er udøvende kunstnere og dem, der nærer en
stor interesse for kunst. Også velkommen til de mange nye medlemmer, der har
taget udstillingsmuligheder i brug eller har set muligheder i FNYKs atelier.
Nytårskuren 2016
Året startede med et arrangement, der vistnok blev en tradition inden eftermiddagen var omme. Det er selvfølgelig nytårskuren 2016, der tænkes på. Ca. 45
medlemmer deltog i festligheden med god mad og drikke og ikke mindst fællessang. Vi blev enige om, at dette arrangement skulle gentages. Elsebeth Holm
Kristensen var koordinator.
Tegne – male – fototure
I 2016 har vi været på to skønne ture, den ene til Skipperhuset og den anden til
Ringovnen, Nivå Gamle Teglværk.
Ved Skipperhuset er der altid skønt og masser af dejlige motiver.
Ved Ringovnen startede vi med en spændende rundvisning, hvorefter vi hyggede med en kop kaffe, inden vi kastede os over motiverne. Det var godt nok
svært at få den rigtige form på den smukke bygning, men en super øvelse.
Lisbeth Nylèn var koordinator.
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Museumsbesøg
Nivågaard Malerisamling. Et sted der skal besøges, både for den smukke have i
maj, men sandelig også for de gode udstillinger, der bliver sat op. Vi så udstillingen “Venskaber”. Det var spændende og interessant.
Ordrupgaard Malerisamling. “Monet – ud af impressionismen”. Først en rundvisning, hvor vi fik et indblik i, hvordan Monet arbejdede og hvor vi fulgte ham til
den sidste del af hans tid som maler. Det var meget interessant, – desværre var
der rigtig mange mennesker da vi var på udstillingen – det skaber en del uro og
støj. Lisbeth Nylèn var koordinator.
Lysfest på Tegners Museum
En af traditionerne i FNYK er lysfesten på Tegners Museum i eftersommeren
med tilhørende fælles spisning. Turen til museet i Rusland var godt besøgt.
Musikken og lyset i mørket var igen en god oplevelse. Marianne Norrman var
turleder.

Udstillinger i Fredensborg
“Forårsudstillingen”. Endnu en gang stor interesse fra vores medlemmer for at
udstille i Den Gamle Biograf med et stort antal besøgende. Lisbeth Nylén var
koordinator.
“Efterårsudstillingen” blev ligeledes et stor succes med mange fine værker. Vi
forsøgte os med nye opstillinger af udstillingsskærme i salen. Jens Christian
Jensen og Lisbeth Nylen var koordinator.
I forbindelse med de store udstillinger er det
en tradition, at vi laver et kulturelt pusterum
med foredrag eller optræden som er ganske
godt besøgt.
”Graden Living”. I den store sal i Den Gamle
Biograf valgte vi at lave en temaudstilling som
passede med, at der var Garden Living i Langedammen, dvs. blomster, have og natur. En
meget smuk udstilling med både maleri, foto
og brugskunst. Udstillingen havde et meget stort antal besøgende, Marianne
Norrman var koordinator.
FNYKs eksterne kunstudstillinger og foredrag i 2016:
FNYK har i 2016 afholdt kunstudstillinger således:
Benediktehjemmet
Fredensborg Bibliotek
Kulturhusets underetage
Boligforeningen Bøgelundens
foreningshus.
Nye udstillingssteder.
Danhostel i Fredensborg samt Fredensborg Forsyning på Højvangen
23 er netop startet op ved FNYKs
atelier.
En komplet udstillerliste for 2016
finder du her i nyhedsbrevet på
side 7.
Jens Anton Hansen har været
(utrættelig) koordinator.
Formanden giver Jens Anton Hansen et par
gode ord med på vejen, da Jens stopper efter to
super aktive år i bestyrelsen.
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Udflugt til Konventum i Helsingør
Den 8. juni besøgte vi, sammen med Karlebo Kunstnerforening, Konventum
(LO-Skolen) i Helsingør.
Gallerist Georg fra galleri Orange i Helsingør fortalte om stedets historie, viste
os rundt og præsenterede os for en del af den meget store kunstsamling, som
befinder sig på LO-skolen. Vi sluttede af med frokost. En fin dag. Jens Christian
Jensen var koordinator.
Børn og kunst
Børn og kunst hænger sammen. Vi
har i 2016 afholdt to tegne- maleevents for børn. En gang på biblioteket som vi har et godt samarbejde
med og vi deltog i et byarrangement
på Langedam i samarbejde med projektet “By-legepladsen”. Mange børn
har haft glæde af foreningens kreativitet. Marianne Norrman og Lisbeth
Nylèn var koordinatorer.
Samarbejde med kommunens andre kunstforeninger
Ved generalforsamlingen 2016 aftalte vi, at FNYK skulle undersøge muligheder
for samarbejde med Karlebo Kunstnerforening og Humlebæk og Omegns Kunstforening.
I dette efterår blev der under Efterårsudstillingen holdt et kort formandsmøde,
hvor undertegnede og Ingrid Krønert fra Karlebo Kunstnerforening diskuterede
muligheder for samarbejde. Den ene mulighed som allerede har været aktiveret
er at indbyde hinanden til foredrag og ture. Vi har som tidligere nævnt deltaget i turen til Konventum og vi har haft gæster til foredragene i 2016. Andre
muligheder er fælles udstillinger. Dette ser vi som en stor udfordring, da det vil
kræve stor plads, hvilket er svært at finde i Fredensborg Kommune. Vi aftalte
at fortsætte den gode dialog og være opmærksomme på muligheder for samarbejde. Desværre har Humlebæk Kunstforening ikke haft tid til at være med i
denne samtale, men vi vil holde kontakt.
Galleri FNYK
Det var en stor satsning at skrive under på lejekontrakt med Fredensborg Forsyning. Kontrakten gav foreningen adgang til 60 kvadratmeter atelier i august
2016. Atelieret blev hurtigt indtaget af arbejdende kunstnere, der for en særdeles rimelig husleje kan få plads til at udfolde sig og ikke mindst få kolleger
at diskutere kunst med. Alle medlemmer af kunstforeningen får tilbudt plads i
atelieret. Og man er altid velkommen til at komme og se atelieret og haven som
er vågnet af vintersøvnen. Det skal nævnes, at dette atelier ikke er kommet af
sig selv. Egentlig havde FNYK fået bevilget 50.000 kr. til lokaleleje i Fredensborg
centrum. Det var ikke muligt at finde lokaler, hvor prisen var rimelig. Elsebeth
Holm Kristensen var koordinator, Dorte Boe og Jens Christian Jensen udgjorde
arbejdsgruppen.
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Tak til bestyrelsen
Det er vigtigt for mig at takke bestyrelsen for det store arbejde, der er gjort i
2016. Jeg er overbevist om, at foreningen udfylder et kulturelt hul Fredensborg.
Og I er dem, der fylder det ud og mere til. Jeg er super stolt af at have været
en del af bestyrelsen og en del af landets bedste kunstforening.
Vi ses i Fredensborg Ny Kunstforening!
Jørgen Hedegaard, formand. 19.02.2017

FNYK eksterne kunstudstillinger og foredrag i 2016:
Benediktehjemmet, Benediktevej 30, Fredensborg.
Udstillere: Katrin Hammerich Lacart, Leif Lacart, Elsebeth Kristensen, Grethe
Nørkjær, Connie Rasmussen, Jette Guldberg og Ruth Steen.
Fredensborg Bibliotek, Jernbanegade 3, Fredensborg:
Katrin Hammerich Lacart, Johannes Elkjær Madsen, Jim Goodall, Peter Arlyng,
Elsebeth Kristensen, Annette Kold, Niels Rask Lund, Christian Hansen, Søren
Treldal, Tanja Holmstrøm, Inge Benn Thomsen, Jette Guldberg.
Kulturhusets underetage, Jernbanegade 4, Fredensborg.
Anne-Marie Pedersen, Inge Benn Thomsen, Peter Arlyng, Elsebeth Kristensen,
Jill Conway-Fell, Elsebeth Kristensen, Anne-Marie Læssøe, Merete Larsen.
Boligforeningen Bøgelundens foreningshus, Rosenvænget 148, Fredensborg. Jette Guldberg, Elsebeth Kristensen, og Jørgen Hedegaard.
Nye udstillingssteder.
Danhostel, Østrupvej 3, 3480 Fredensborg.
Udstilling aftales direkte med Danhostel, Charlotte Fosvald tlf. 60 54 97 00
Fredensborg Forsyning, Højvangen 23, Fredensborg. Opstart primo februar.
Foredrag og workshops:
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Der har i 2016 været afholdt følgende foredrag og workshops:
Jette Guldberg i Bøgelunden: Foredrag om, hvorledes hendes udstillede
kunst er spirituelt inspireret.
Jørgen Hedegaard i Bøgelunden: Fortæller om sin bog ”Slentretur i
Fredensborg” og om de deri indeholdte billeder.
Jacob Cold i Kulturhuset: Foredrag og miniworkshop: ”Befri din kreativitet”.
Bjerne Hansen i Kulturhuset: Foredrag og miniworkshop ”Kunst, kreativitet
og kinesiologi”.
Malene Gruve, i FNYKs Atelier: Malene fortæller ud fra sin bog ”Alene du”
og de deri indeholdte akvareller.
Ved bestyrelsesmedlem Jens Anton Hansen.
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Fredensborg Ny Kunstforenings
vedtægter og formål
§1
Navn og hjemsted
Stk. 1. Foreningens navn er ”Fredensborg Ny Kunstforening”
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Fredensborg Kommune

rsForå illing
t
uds
7
201
april
30.
29.-

§2
Foreningens formål
Stk.1. Foreningens formål er at virke til fremme af forståelsen og interessen for
kunst og kunstneriske aktiviteter, i den bredeste forstand.
Forestå og etablere kunstudstillinger løbende.
Arrangere foredrag, kurser, film, oplæsning og musik.
Besøg på kunstudstillinger, museer og hos kunstnere.
Stk. 2. Foreningen vil arbejde for at skabe faciliteter til udstillinger
og arbejdende værksteder.
Stk. 3. Foreningens aktiviteter omfatter Atelier FNYK, beliggende Højvangen 25
i Fredensborg.
A. Alle medlemmer tilbydes at deltage i atelieret mod en leje.
B. Atelieret er selvfinanserende gennem leje fra brugerne. Atelieret kan få tilskud fra FNYK til særlige arrangementer.
C. Der udarbejdes særskilt regnskab og budget, som indgår i FNYKs
årsregnskab.
D. Atelierets daglige drift ledes af en koordinator udpeget af bestyrelsen.
Kunstforeningens bestyrelse har det overordnede ansvar.
§3
Medlemskab
Stk. 1. Medlemskab står åbent for enhver, også foreninger, selskaber og
institutioner.
§4
Medlemskontingent
Stk. 1. Medlemskontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære
generalforsamling.
§5
Generalforsamling
Stk. 1. Ordinær generalforsamling skal afholdes mindst 1 gang årligt og
indkaldes skriftligt med 3 ugers varsel.
Stk. 2. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
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Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst
følgende punkter:
Valg af dirigent.
Valg af stemmetællere.
Formandens beretning.
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Fremlæggelse af næste års
budget.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6, stk. 2. og 3.
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af revisor(er) og revisorsuppleant.
Evt. valg til udvalg.
Eventuelt.
Stk. 5. Generalforsamlingens referater udsendes til samtlige medlemmer.
Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger omkring forslag og afgørelser
ved alm. stemmeflertal. For vedtægtsændringer, jf. § 9, stk. 1.
Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter formandens eller
bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/5 af medlemmerne indgiver skriftlig anmodning herom. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14
dages varsel.
§6
Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen består
af 7 medlemmer, hvoraf de 4 skal være udøvende aktive kunstnere i foreningen.
Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, se stk. 2 og 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. I lige år, vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.
Stk. 3. I ulige år, vælges 4 medlemmer til bestyrelsen.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger endvidere 2 suppleanter. Valget gælder for
1 år ad gangen.
Samt revisor og revisor-suppleant for 1 år ad gangen.
Stk. 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.
Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.
Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der skrives referat fra bestyrelsens
forhandlinger/beslutninger.
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§7
Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab udsendes med dagsorden senest 8 dage før
en generalforsamling.
§8
Tegningsregler
Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af Formand og Kasserer i
forening.
Se § 6 stk. 7.
Stk. 2. Foreningen hæfter alene med foreningens formue.
§9
Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling,
når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 10
Opløsning
Stk. 1. Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling,
når 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget om opløsning.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning, skal der træffes beslutning om
anvendelse af foreningens eventuelle aktiver.
Fredensborg den 28. oktober 2009
Korrigeret ved generalforsamlingen
Fredensborg den 23. oktober 2014
Korrigeret ved generalforsamlingen
Fredensborg den 22. februar 2015
Korrigeret ved generalforsamlingen
Fredensborg den 19. februar 2017
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Regnskab 2016 og budget 2017
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Referat fra generalforsamlingen
19. februar 2017
Referat
Medlemmerne Tom Petersen og Kjeld Rasmussen døde i 2016.
De blev æret med et øjebliks stilhed.
Valgt som dirigent: Marianne Høyland
Valgt som referent: Marianne Norrman
Valgt som stemmetællere: Kirsten Friisnæs og Søren Treldal valg som
Formandens beretning: Jørgen Hedegaard: Godkendt
Regnskab for 2016: Elsebeth Holm Kristensen: Godkendt
Budget 2017: Elsebeth Holm Kristensen: Godkendt
Fastsættelse af kontingent 2017: Foreslået uændret: Godkendt
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: Godkendt
Valg til bestyrelsen:
rså
r
o
F
Jørgen Hedegaard: Genvalgt
lling
i
t
s
Elsebeth Holm Kristensen: Genvalgt
ud
7
Marianne Norrman: Genvalgt
201
l
apri
Åse Bergstrøm: valgt
30.
.
9
2
Anette Kold: valgt for 1 år (efter aftale)
Jette Højdal Jensen og Marianne Larsen valgt som suppleanter
Marianne Høyland genvalgt som revisor
Jens Anton Hansen valgt som revisorsuppleant
Marianne Norrman
På side 3 ser du, hvordan bestyrelsen har konstitueret sig
samt kontaktoplysninger.
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Inspiration
DVD´er og bøger til undervisning i kunstmaling
ved Anne-Marie Læssøe
Terry Harrison
og
Fiona Peart.

Jeg har lært at male akvarel og acryl af det søde engelske kunstnerpar Terry
Harrison og Fiona Peart. De har lavet nogle rigtig gode bøger og DVD`er, som
har lært mig så meget. Hvis man er nybegynder eller gerne vil lære nogle flere
teknikker, kan jeg på det varmeste anbefale ”Terry´s Top Tips for Watercolour
Artists”. Det er en dobbelt DVD der varer 3 timer og 46 min, så der er masser
af information. Han har også en bog af samme navn, som jeg varmt kan anbefale. Jeg bruger den selv meget tit.
Fiona er rigtig god til at male blomster, men hun maler også meget andet.
Tag et kig på deres hjemmesider og nogle små videoer
Terry Harrison
http://www.terryharrisonart.com/
https://www.youtube.com/user/TERRYHARRISONUK/videos?spfreload=10
Fiona Peart
http://www.fionapeart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4DapbHlftAo
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Kunstmaling og fotografi
Kunstnerportræt: Anne-Marie Læssøe

En nær ven som er medlem af FNYK fortalte mig om foreningen, så jeg besøgte Forårsudstillingen i 2015 og blev så
begejstret at jeg straks meldte mig ind da jeg mødte et meget dejligt og åbent medlem, som jeg følte jeg havde meget
til fælles med.
Jeg har altid været meget kreativ og elsker at fotografere
naturen og blomster. Mine mange rejser til skønne Britain
giver mig masser af materiale, og jeg besøger gallerier når jeg er der og lader
mig inspirere.
For nogle år siden begyndte jeg at male akvarel og acryl, så nu maler jeg bl. a.
blomster fra mine fotos og engelske landskaber. Jeg elsker klare og rene farver.
Jeg holder lige meget af akvarel og acryl, og de kan også kombineres.
Jeg har lært så mange dejlige medlemmer at kende og
er også med i Atelier Fnyk. Det sociale i FNYK betyder
rigtig meget for mig, og jeg forsøger at være med til
så mange arrangementer som muligt. Vi inspirerer og
hjælper hinanden, og det sætter jeg stor pris på.
Engelske kunstmalere inspirerer mig meget, specielt
Terry Harrison, Fiona Peart, Bob Davies og Josephine
Wall. Jeg har lært så meget af deres bøger og dvd´er.
Det er den måde jeg har lært at male på. Kender også
nogle af dem personligt.
Jeg føler at der kommer til at ske rigtig mange gode ting for FNYK i fremtiden,
ligesom der har gjort i det forløbne år. Flere og flere kunstnere bliver bevidste
om FNYK og alle de muligheder der er ved at være medlem. Selv anbefaler jeg
vores dejlige forening til alle dem jeg kender, og det har allerede fået nogle til
at melde sig ind.
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Mixed media og akryl
Kunstnerportræt: Annette Kold

Jeg har beskæftiget mig med børns kretivitet, så da
mit arbejdsliv ophørte, var det nærliggende at fortsætte med at udvikle min egen kreativitet. Derfor går jeg
til undervisning på Kronborg, hos Maria Kollerup.
Jeg foretrækker at male med akrylfarve med mixed
medie, med træ, jern og andre spændende materialer.
Da jeg så en udstilling i Den Gamle Biograf, fk jeg lyst til at melde mig ind i
FNYK. Her har jeg mødt mange søde og venlige mennesker og gode oplevelser
med udstillinger og kunstbesøg.
En kunstner, der inspirerer mig er
Devin Tray Stother født i 1986 i USA.
Han arbejder med fortællinger udført
i mixed media, med objekter der går
uden for billedrammen.
Det er vanskeligt at spå om fremtiden, men jeg tror at FNYK altid vil
udvikle sig og stadig finde på spændende aktiviteter til glæde for medlemmerne. Derfor kan man altid anbefale andre at blive medlem af vores
forening FNYK.
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WORKSHOP
Tirsdag den 28. marts kl. 19-21.30
på Fredensborg Bibliotek afholder FNYK tre
workshops om emnerne:
Digital foto, collage og billedmanipulering.
Ved Anni Rosenhøj.
Fra foto til maleri. Hvordan kan du bruge foto
som grundlag for maleri?
Ved Anne-Marie Læssøe.
Galleri FNYK. Foreningens digitale billedgalleri. Vi kikker på mulighederne og prøver at
uploade billeder.
Ved Jørgen Hedegaard.
Medbring gerne egen computer.
TILMELDING: Af hensyn til programmet
bedes du tilmelde dig på mail: jh@artmind.nu
– inden 20. marts.
Mange hilsner
Jørgen Hedegaard

Vi ses i
Fredensborg Ny Kunstforening
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