Vejlby-Risskov Kunst & Kulturforening.

Nyhedsbrev nr. 47 foråret 2022
Velkommen til forårssæsonen til alle medlemmer af Vejlby-Risskov Kunst & Kulturforening med
nyhedsbrevet for første halvår 2022, hvor vi er klar med et fuldt program for perioden fra 1. januar til
31. juli 2022. Vi glæder os til at kunne mødes og præsentere den valgte kunstner for jer. Vi håber, at
mange af jer vil komme til ferniseringen og være med til at vælge, hvilke kunstværker vi skal købe, og
for at få en hyggelig stund sammen med et glas og snak med hinanden. Udstillinger kan ses på Vejlby
Lokalcenter hverdage kl. 8-15.
Da det de seneste par år har været småt med arrangementer i foreningen, har vi valgt at have to
kulturarrangementer i foråret, som vi håber at se rigtig mange til.
Se mere om foreningen på vores hjemmeside: http://www.vejlby-risskov-kunstforening.dk/ , ligesom
vi også er at finde på Facebook.

Fernisering søndag d. 27. februar 2022 kl. 16.00
Billedvæver Annette Bredstrup
Annette Bredstrup arbejder med billedvævning, collager og akrylbilleder. Billedvævning opfatter hun
som en fascinerende måde at male med tråde på. Blandt inspirationskilderne har været
opblomstringen af de traditionelle væveformer, som de blev udviklet blandt væverne i København i
1970'erne. Motiverne finder hun ved havet, i bakkerne, skoven, og den blå himmel. De mønstre, tegn
og symboler, der indgår i hendes billeder, finder hun i etnisk folkekunst fra mange lande.
Udover vævning arbejder Annette Bredstrup også med collage og akrylbilleder. I collagen bruger hun
materialer som kridt, akvarel, kobbertråd og håndlavet papir.
Hun har udstillet fra Skagen til Fanø og fra Færøerne til Frankrig.

Det er den første udstilling med vævninger, foreningen har haft i lang tid, så den glæder vi os meget til.
Udstillingen varer fra den 28. februar til den 29. april 2022.
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Fredag den 25. marts klokken 14,00.
Forårets kulturarrangement: Rundvisning på Risskov Gymnasium, hvor vi skal se
gymnasiets kunstværker
Billedkunstlærer Katrine Busk vil vise rundt og fortælle om nogle af værkerne. Gymnasiet har blandt
meget andet en samling malerier af billedkunstneren John Kørner, idet Ny Carlsberg fonden har
doneret fem af hans værker til gymnasiet. Der er tale om et stedspecifikt kunstværk, bestående af fem
dele, som er malet direkte til gymnasiet i 2011.

Arrangementet er gratis. Tilmelding til Birgitte Viskum, mail: bv@psykologviskum.dk senest den 17.
marts.

Onsdag den 18. maj klokken 11,00.
Forårets kulturarrangement: Rundvisning i Generationernes hus på Aarhus Ø
Generationernes hus er en af de rigtig spændende nyskabelser på Aarhus Ø. Her møder vi mennesker i
alle aldre. Børn, unge, voksne og ældre lever, bor og deler hverdagen sammen i huset, som rummer
børn i daginstitution og boliger til studerende, familier, mennesker med handicap samt ældre med og
uden behov for pleje.
Generationernes Hus vil også invitere lokalområdet indenfor - bl.a. med caféen Øens Madhus, husets
sundhedsklinik, attraktive kulturtilbud og en række kunstnere har udsmykket huset.

Arrangementet er gratis, men man kan mod betaling deltage i en frokost i husets café, som har
rimelige priser. Ønsker man at være med til frokosten bedes man give besked til Inger Nørvang
Madsen, mail: ingernoervangmadsen@gmail.com senest d. 14. maj.
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Kontingent:
Til indkøb af kunst til udlodning behøver vi penge i kassen. Vi vil bede medlemmerne om at indbetale
kontingent for perioden 1.10.2021-30.9.2022 til konto 2267 4378150227 – husk at angive navn på
indbetalingen. Kontingentet er fortsat 400 kr. og for passive medlemmer 150 kr.
Dette var oversigten over første halvår 2022. Det næste nyhedsbrev vil blive udsendt i august 2022.
Bestyrelsen glæder sig til at se mange medlemmer til arrangementerne.
Venlig hilsen p.b.v.
Carl-Johan Skovsgaard
Januar 2022

