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Udstill inger/arrangementer 2018

13/01-18/02
16/01
03/02
24/02-25/03
27/02
14/03
07/04 - 13/05
18/04
19/05
26/05-24/06
30/05

30/06-05/08
18/08-16/09
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03/11-02/12
08/12

Amatørudsti l l ing 2018
Amatørudsti l lerne fortæller om deres værker
Kunstforeningernes Dag
Bjørn Nørgaard
Ditte Ejlerskov, foredrag, samarb. DOF Næstved Aftenskole
Bjarke Falgren, musikaften, samarb. DOF Næstved Aftensk.
Knud Odde
Generalforsamling
Kunstmarked
COBRA
Tur ti l Galschiøts værksted og Brandts Klædefabrik, i
samarbejde med DOF Næstved Aftenskole
Så Ses Vi Igen
Jan Grarup
Ninni Gjessing
Trådens gang - før og nu
Julestue

Næstved Kunstforening
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Amatørudstil l ing 2018

lørdag den 13. januar kl. 13.00 ti l 16.00
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Næstved Erhvervsforening

Velkomst og lodtrækning kl. 13.30
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25/10 1932 www.naestvedkunstforening.dk Formand: Lis Hansen
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Amatørudstil l ing 2018

Amatørudsti l l ingen i 2018 har temaet "Livsglæde". Udsti l lere er:

Birthe Ahrensbach Dina Amholt Iben Bjerre Birgitte Bork

Bodil Brask Peter Carstensen Hanne Christoffersen

Grethe Christophersen Anna-Marie Epelle Merete Foxmar

Gitte K. Hansen Dorte Jakobsen Lisbeth U. Jensen

Anna M. Johansen Hanne F. Juncher Inge Juul Ole Juul

Birgit R. Kli im Bolette R. Knudsen Else Lund Susanne Mortensen

Birthe F. Sand Elin Steffensen Kai Svendsen Lene W. Thomsen

Christel Witthøft Jette Aas

Peter Carstensen: "Isfugl"

Forsidebillede: "Livsledsager" af Birthe Sand

Vi holder en sammenkomst tirsdag den 16. januar kl. 19, hvor amatør-
kunstnerne fortæller om deres liv med kunsten, om deres værker, og
om, hvor inspirationen kommer fra. Fri entré, alle er velkomne.

Amatøraften



Der blev blandt alle andelskøbere
trukket lod om et weekendophold for
to personer på Frederiksminde i
Præstø. Vinderen blev Peter
Grøndahl, medlem af Næstved
Kunstforening, som her ses
sammen med Jens Galschiøt.

Fejring af Næstved Kunstforening og den nye skulptur

Den 25. oktober fejrede foreningen 85-årsfødselsdag sammen med afsløringen
og overdragelsen af Jens Galschiøts balanceskulptur ti l Næstved Kommune.

Efter afsløringen fremdrog unge musikere og sangere fra Næstved Musikskole
sangen "Balanceakt", skrevet og komponeret af Bent Kværndrup i dagens
anledning. Se sangteksten næste side.

Med et rutineret kl ip med saksen afslø-
rede borgmester Carsten Rasmussen
skulpturen.

Nyt vartegn for Næstved - Balancen knejser over områ-
det ved den fritlagte Suså og Kunstforeningens bygning.



Lad os give verden en chance

tænk hvis alting var i balance

Fred og venskab og tolerance

God moral er fed kompetence

kærlighed er smuk romance

Vi vil ha’ en verden helt i balance

Det kræver kræfter og mod
at være så højt på strå
arme og ben strukket ud
metall isk, tynde og grå
V tegn er tegn på magt
i en balanceakt
håndstand med overskud
så er sti len lagt!

Lad os give verden en chance

tænk hvis alting var i balance

Fred og venskab og tolerance

God moral er fed kompetence

kærlighed er smuk romance

Vi vil ha’ en verden helt i balance

Hvad vil mon dette værk?
Det l igner en sportsl ig atlet
Konkurrencen er hård
hvis man er en frelst profet
Er han blot tynd som en ål?
Har han balder af stål?
Sætter det tanker i gang?
Eller er skulpturen kort - og - godt - laaaaaang?

//:Lad os give verden en chance

tænk hvis alting var i balance

Fred og venskab og tolerance

God moral er fed kompetence

kærlighed er smuk romance

Vi vil ha’ en verden helt i balance://

Balanceakt



Foredrag i samarbejde med DOF Næstved Aftenskole

Ditte Ejlerskov blev for alvor kendt, da hun malede portrættet af Helle Thor-
ning-Schmidt ti l vandresalen på Christiansborg. I sit foredrag fortæller Ditte
om sit virke og den verdensopfattelse, som driver arbejdet, l igesom hun vil
præsentere de tanker og overvejelser, som ligger bag portrættet af Helle
Thorning-Schmidt.

Ditte Ejlerskov: Mit virke som billedkunstner

Holdnummer: 181804
Tidspunkt: 27. februar 2018 kl. 19:00
Pris: 50 kr.

Vi bruger rigtig meget tid på at leve sundt og holde os i form, men vi glem-
mer sjælen. Musikken rører os, bevæger os og inspirerer os, og vi kommer
i kontakt med os selv og vores følelser. Bjarke Falgren byder med sin 300
år gamle viol in på en musikalsk rejse med passionerede fortæll inger ti lsat
alle de store følelser, som musikken kan byde på.

Holdnummer: 181805
Tidspunkt: 14. marts 2018 kl. 19:00
Pris: 150 kr.

Bjarke Falgren: Skru op for musikken

Læs mere om arrangementerne på DOF Næstved Aftenskoles hjemmeside,
www.naestvedaftenskole.dk, hvor du også kan ti lmelde dig.

SDK, Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger, afholder over hele
landet Kunstforeningernes Dag lørdag den 3. februar. Næstved
Kunstforening deltager og holder åbent hus med gratis entré kl. 12-17.
Flere af amatørudsti l lerne vil være ti l stede.

Kunstforeningernes Dag



Ferniseringsvinder

Vinderen af ferniseringsgevinsten ved ferniseringen for Henriette Lorentz
og Janne Kristensen blev Inge Lise Ulriksen, som her ses sammen med
udsti l lerne. Gevinsten var en orkidéskjuler skabt af Janne Kristensen.






