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Udstillende kunstnere på Hareskov Bibliotek 

og i Annexgården
(oversigt med kunstnernes placering på udstillingsområdet fås ved indgangen)

Esben Simonsen: Malerier • es@simonsen.mail.dk

Olav Johannisson: Skulpturer i sten • olavjoha@hotmail.com

Agnete Wendelboe: Malerier, keramik, drømmefangere • kunstogkreativitet@yahoo.dk

Nils Hyberst Kjeldsen: Skulpturer, grafiske fuglebilleder • nilskjeldsen@mail.dk

Susanne Mortensen: Malerier • sus_hareskov@hotmail.com

Christa Julin: Keramik • christa@christajulin.dk

Knud Vedel: Fotografi • vedel1@yaho.dk

Rasmus Olsen: Maleri: Collage • ras.jsb@gmail.com

Ida Øhrstrøm Poulsen: Strik • idaoehrstroem@gmail.com

Ilselil Myrhøj: Smykker • ils.zizane@gmail.com

Annette Egeris: Maleri • aegeris@webspeed.dk

Kirsten Fritsche: Plakater • k.fritsche@dancenter.com

Inger Helt Poulsen: Keramik • i.helt.poulsen@gmail.com

Hans Ulrich Due: Trædrejning • hansulrichdue@gmail.com

Henriette Meincke: Smykker • henriette.meincke@toyota.dk

Ingelise Mandrup: Maleri • imandrup@semail.dk

Maria Sonne: Relieffer • maria.sonne@gmail.com

Evy Wridt: Maleri, keramik • wridt@hotmail.dk

Helle Johannisson: Maleri • hellejohannisson@gmail.com

Kathe Persson: Maleri • kathe.persson@hotmail.dk

Luise Augusta Larsen: Grafisk broderi • luise.augusta.larsen@regionh.dk 

Træskærer: MajaLisa Fraenkel 

Ansigtsmaling: Lonnie Kæregaard 

Billedhugger: Olav Johannisson

Bamseværksted: Eva Wendelboe

Klovn: David Skunk 

Rakubrænding: Christa Julin

Arrangører: 

Leise Marud / 23290357 • Henning Bek / 41431472

Inger Helt Poulsen / 40879351 • Rebecca Rudd / 26240827



Kunstens Dag 2018

”Kunstens Dag” i Hareskovby er blevet en tradition, som her i 2018 
gennemføres for 11. år i træk. Hareskovby Medborger forening,  Hareskov 
Bibliotek og Hareskov Skole byder velkommen til en forårssøndag fuld 
af udstillinger af vores lokale kunstnere og børn og unge, workshops, 
teater, musik og meget, meget mere.

Arrangementet foregår i ”Kulturtrekanten”: Hareskov Bibliotek, 
 Hareskov Skole og Medborgerhuset Annexgården. Man kan gå fra det 
ene udstillingslokale til det andet på 1 minut. Der er adgang fra Poppel 
Allé 12 (Bibliotekets indgang) og Skandrups Allé 7 (Annexgården)
De mange kunstnere, der udstilles malerier, akvareller, tegninger, skulp
turer, keramik, smykker, fotokunst, strik m.m., er alle fra Hareskovby.

Borgmester Ole Bondo Christensen åbner Kunstens Dag kl. 11.00 på 
Åben Scene. 

Aktiviteter hen over dagen:

Bibliotek og Annexgården: 

HARESKOVBYS KUNSTNERE: Udstillinger overalt og mulighed 
for at få flotte værker med hjem. 

Børnebiblioteket: 

STRIKKECAFÈ: Bliv udfordret på din strikkekunnen, eller få vej
ledning til at komme i gang. Få et smukt sjal med hjem, og støt 
 nødherberget “Grace”.

HACK EN BAMSE: Bamseværksted – skab nye kreative tøjdyr 
 sammen med Eva Wendelboe. Det koster 20 kr. at deltage. 

Gymnastiksalen:

KUNSTUDSTILLING: Billedkunstelever fra Hareskov Skole udstiller 
deres flotte værker. 

Skolegården: 

CAFÈ KUNSTPAUSE serverer kaffe, te,  sodavand, kage, øl og vin i  teltet 
i skolens gård. Popup cafeer rundt omkring. 

ÅBEN SCENE: Medborgere, der udøver andre former for kunst, op
træder 1015. min med f.eks. musik, poesi, litteratur, sang, mv. Program 
kan ses på dagen.

EN STOR LILLE CIRKUS: “To minutter – to minutter”, oplev 
MexiAmerikanske klovn David Skunk, komiker, artist, jonglør, line
danser, onemanbigband, i gang på pladsen hele dagen. 

KOR: Åben scene byder på korsang ved Spisekammerkoret kl. 12.00 
og Unoderne, et humørfyldt swingkor fra Skråplanet, der synger 
 swingende evergreens kl. 14.00. 

Annexgården: 

ANSIGTSMALING: Få et nyt ansigt for kun 20 kr.

STENHUGNING: Du kan bl.a. hugge din egen skulptur i gasbeton.

RAKUBRÆNDING: Du kan brænde din selvdekorerede rakukrukke 
(begrænset antal) Starter kl. 13.00

TRÆSKÆRER: I haven bag Annexgården skærer billedhugger 
 MajaLisa Fraenkel en ny flot træskulptur, kom og se! 

ARBEJDENDE KUNSTNERE: Flere af de udstillende kunstnere 
arbejder på stedet og det vil være muligt at deltage selv flere steder.

LOTTERI: Vind spændende ting af de lokale udstillere. Du kan møde 
ihærdige lodseddelsælgere overalt på pladsen. 
En lodseddel koster 20 kr. 

Husk kontanter! Mange modtager dog også Mobilpay. 


