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22. april - 21. maj 2017

Ullrich Rössing



Udstill inger/arrangementer 2017

04/04
08/04
20/04
22/04 - 21/05
29/04 - 30/04
03/05
27/05 - 25/06
06/06
01/07 - 13/08
19/08 - 17/09
23/09 - 22/10
28/10 - 03/12
09/12

Medlemsmøde
Kunstmarked
Generalforsamling, Musikstalden, Grønnegade, kl. 19.00
Ullrich Rössing
Årsmøde SDK, Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger
Foredrag m. Ullrich Rössing, samarb. m. Næstved Aftenskole
Bent I l lum og Hussein Tai
Foredrag m. Bent I l lum, samarbejde m. Næstved Aftenskole
Japansk fotoudsti l l ing
Alfred Immanuel Jensen
Christos Koutsouras
Henriette Lorentz, Janne Kristensen, Linda Jespersen
Julestue

Næstved Kunstforening

inviterer ti l fernisering af

Ullrich Rössing

lørdag den 22. apri l kl . 13.00 ti l 16.00

Udsti l l ingen åbnes af bil ledvæver Mette Lise Rössing

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30

Udstill ingslokaler: Sct. Peders Kirkeplads 14 C, 4700 Næstved. Tlf.: 52 39 79 60
Åbent: Ferniseringsdag 13-16, torsdag-søndag 12-17, øvrige dage lukket
Bank: Spar Nord, konto nr. 9819 4577485637 Næstved Kunstforening er grundlagt
25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
tlf. 55 70 06 96 Kasserer: Frank Nørby, tlf: 55 56 41 72 Ansvarshav. red.:
Lis Hansen Layout/redaktion: Ellen Olsen Tryk: Sangil l Grafisk



Ullrich Rössing

Ullrich Rössing er født i Petau, Tyskland, i 1939 og uddannet som kunstner og
scenograf i Hamburg. Siden 1965 har han været bosat i Danmark, hvor han
har udført en lang række udsmykninger ti l skoler, kirker og andre offentl ige og
private bygninger. Han har udført scenografi ti l teatre i København og i
provinsen.

Ullrich Rössing har udsti l let over hele Danmark og har desuden haft udsti l l inger
i udlandet (Amerika, Sverige, Tyskland).



Ullrich Rössing har kunstnerisk flyttet sig fra et surrealistisk ti l et mere
eksperimenterende udtryk. Han arbejder med maleri i ol ie og akryl, tegning,
grafik og skulptur - det sidste i både sten, keramik, træ og metal. Ullrich
Rössing har tidl igere igennem mange år været medlem af BKF.

Ullrich Rössing, Slagelse Landevej 115
4242 Boeslunde Tlf. : 86694931
E-mail : roessing@mail.dk

Sideløbende med sit kunstneriske virke har Ullrich Rössing il lustreret mange
bøger, undervist i klassisk tegning og været aktiv inden for dansk kulturl iv.
Ullrich Rössing tegner kartoner (farvelagte udkast) ti l flere bil ledvævere, der
udfører hans kunstneriske ideer som bil ledvævede tæpper og udsmykninger.

Det personlige udtryk knytter sig ti l historiske elementer og naturens dramatik
og forunderl ige væsen.



Lørdag den 8. apri l 2017 kl. 11-15

Kom og gør et godt køb

Boder med kunstgenstande som malerier, akvareller, grafik,
skulpturer, keramik, stentøj, porcelæn, smykker m.m.

Cafè med kaffe og kage

Gratis entrè

Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

Kunstmarked

Ullrich Rössing fortæller om sit l iv som kunstner og viser bil leder, der
beskriver forskell ige værker og arbejdsprocesser.

Foredraget arrangeres i samarbejde med DOF, Næstved Aftenskole.

Tid: Onsdag den 3. maj kl. 19.00
Sted: Næstved Kunstforening, Sct. Peders Kirkeplads 14 C
Entré: 50,- kr.
Hold nr. : 171800

Tilmelding og betaling på DOF´s hjemmeside

Foredrag med Ullrich Rössing



Amatørudstil l ing 2018

Bestyrelsen har besluttet temaet for næste års amatørudsti l l ing, det bliver:

Livsglæde

Med start lørdag den 1. apri l udvides åbningstiden den første lørdag i hver
måned fra kl. 10 - 12.

Tilbudet henvender sig fortrinsvis ti l forældre med børn og bedsteforældre
med børnebørn. Der vil være gratis entre for alle.

Lørdage - åbningstid

"CLAY - Keramik på kanten af Lil lebælt". CLAY er et enestående keramik-
museum. Det har en af Europas fornemmeste samlinger af keramik, heri-
blandt en af verdens største samlinger af Axel Salto-keramik. I 2017 er der
den største udsti l l ing nogensinde med den verdensberømte danske
kunstner.

Vi arrangerer kunstturen ti l CLAY onsdag d. 14. juni. Der er fælles bus-
transport. Omvisning i udsti l l ingen. Der er mulighed for frokost på stedet.
Vi håber at kunne forene oplevelsen på CLAY keramikmuseum med et
besøg på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Der kommer yderl igere information om turen.

Medlemsudflugt til CLAY Keramikmuseum i Middelfart



Ved afslutningen af Amatørudsti l l ingen 2017 blev Inge Juuls bil lede "Fra
skygge ti l lys" kåret som udsti l l ingens bedste med flest publikumsstemmer.
Hanne Nøhr vandt lodtrækningen blandt de afgivne stemmer.

Vindere

Vinder af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen for Bodil Nygaard og Jakob
Muusmann blev Birthe Jacobsen, der her ses sammen med de to udsti l lere
og gevinsten, et værk af Bodil Nygaard.






