Fernisering og generalforsamling d. 20.2. kl. 19.30 i Sognehuset
Udstilling med Kirsten Reikjær fra Give - derefter generalforsamling

Fernisering d. 2.8. kl. 17-18 i Sognehuset
Udstilling med Pernille Krogh fra St. Sjørup, Ørsted

Jeg har gennemgået et toårigt uddannelsesforløb i billedkunst fra Jelling Seminarium, med
bl.a. komposition og farvelære
til støtte for videre arbejde med
dels akvarel- og akrylmaling.
Jeg har arbejdet med maleriet
siden 2003 og har løbende
deltaget i kurser. Jeg bruger
som oftest egne fotografier som
oplæg til billederne, der er
figurative men ikke fotografiske.
Jeg arbejder i Værkstedet i
Huset i Give sammen andre
malere og er med i en kreativ
gruppe i Harresø.

Mennesket og relationer mennesker
imellem optager mig, og er et tilbagevendende tema i mine billeder. Jeg
arbejder oftest i tematiske serier. Mit
foretrukne udtryksmiddel er blyanten
og linjen.
Jeg tilstræber i mine hurtige skitser at
være fuldt tilstede i beskrivelsen af et
sanseligt nu. Naturen inspirerer ofte til
mine Mixed Media.

www.pernillekrogh.dk

Fernisering d. 5.4. kl. 17-18 i Sognehuset
Udstilling med Helga Hallas Bjerg fra Horsens.

Fernisering d. 8.11. kl. 17-18 i Sognehuset
Udstilling med Tove Stender fra Vejle

Jeg er autodidakt og har hele livet arbejdet som
socialrådgiver og højskolelærer. Fandt glæden
ved farver og maleriet for 20 år siden. Maler
abstraktioner, enkelte abstrakt/figurative
malerier og ofte på store lærreder.
Er eksperimenterende – forsøger kontinuerligt
at finde den svære balance mellem at ”give slip”
og at kontrollere maleriets udtryk, som er
præget af kontraster i både former, farver og i
valg af motiver. Inspirationen er ubevidst og
finder sine egne veje, så det færdige resultat
ofte overrasker.

Jeg prøver at videregive den magi, der er en del af den natur, der omgiver os. Maler
det, der inspirerer mig, det som jeg føler er vigtigt - naturen eller de mennesker, jeg
møder på min vej. Jeg arbejder overvejende med akryl, dog også lidt med mixed
media, hvor jeg
arbejder med
oliekridt og akryl

www.helgahallasbjerg.dk

www.tovestender.dk

Kunstforeningen DIAGONALEN er stiftet i kulturåret 1996 og henvender sig primært til
borgere i Give og omegn, men alle er meget velkomne.
Bliv medlem og støt foreningen, så du medvirker til et aktivt
Kulturliv på egnen.
Kontingent: 200 kr. for enkeltmedlemmer - 500 kr. for virksomheder
Hvad får du :
 invitation til 4 årlige udstillinger, hvor du kan møde udstillerne og
nyde et glas vin sammen med andre interesserede.
 foredrag til nedsat pris
 årlig udflugt/museumsbesøg til nedsat pris
 mulighed for at vinde indkøbt kunstværk, når der trækkes lod ved
den årlige generalforsamling

Se mere om foreningens formål og vedtægter på www.kunstdiagonalen.dk
Udstillingerne kan ses i Sognehuset, med mindre lokalerne er i brug.
Bestyrelse:
Gunhild Ørnsholt, Kirsten Højgaard Johansen, Gert Nørgaard,
Jette Blicher Buch, Poul Henning Jacobsen.
Klip.....................................................................................................................................................................

Jeg ønsker at være medlem af Kunstforeningen DIAGONALEN:
Navn:
Adresse:
Tlf./e-mail:
Aflever/send kuponen til: Gert Nørgaard, Skovgade 23, 7321 Gadbjerg eller send
en mail: norgaard.gert@gmail.com. Tlf. 61688667.
Konto i Handelsbanken 7622 1279029. Husk at oplyse navn.

