”Kunstens Dag” i Hareskovby søndag 27. april 2014 kl. 11-17 - hvad sker der?
”Kunstens Dag” i Hareskovby er blevet en tradition, som her i 2014
gennemføres for 7. år i træk. Hareskovby Medborgerforening byder
velkommen på en forårssøndag til at se, hvad lokale kunstnere kan
præstere.
Besøgstallet er vokset år for år: Fra 1.200 det første år til over 2.000 sidste
år, så det er mere end det halve af byen, der mødes for at få en kunstnerisk
oplevelse og et hyggeligt samvær. 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 (Medborgerhuset)
De mange kunstnere er alle fra Hareskovby, der udstilles malerier,
akvareller, tegninger, skulpturer, keramik, smykker, fotokunst m.m.
Det er imponerende, hvad de - både professionelle og mindre kendte i et så
lille lokalområde - kan præstere. Vi er kreative i Hareskovby!
Skolens gange bliver fyldt med værker, som børn i Hareskov har præsteret i
løbet af vinteren, bl.a. eleverne i Hareskov Skoles 5. og 6. klasser. Det
plejer at være imponerende og et tilløbsstykke!
Gratis – men husk penge!
Der er gratis adgang til ”Kunstens Dag”, men tag alligevel kontanter med,
for man kan ikke bruge betalingskort, og måske får du lyst til at købe en ting
af en af de 23 kunstnere eller taget et foto, købe et stykke pizza, en
sandwich, en kage, kaffe, vand, øl, vin, en is til ungerne osv. - alt sammen
til ”høkerpriser”. Der er borde og bænke, så man kan sidde og hygge sig.
Eksempler på aktiviteter - detaljeret program fås ved indgangen
Kl. 10.30 Furesøgarden går gennem byen fra Tibberup Alle, med fuld musik,
til Annexgården
Kl. 11.00 Borgmester Ole Bondo Christensen åbner udstillingen sammen
med Henning Bek koordinator for dagen.
Kl. 13.00 – 1400 spiller Værløse folkemusikanter på gårdspladsen.
Kl. 1400 – 1445 Klovnen Tapé optræder på gårdspladsen ved teltet
Arbejdende kunstnere – og gæster!
Kunstnerne fortæller gerne, og nogle af dem arbejder under udstillingen - og
som gæst kan du prøve at tegne/male under professionel vejledning, lave dit
eget reb, brænde et stykke keramik og følge, hvordan en skulptur i ler kan
tage form.
De arbejdende kunstnere er flere steder på området – både på Biblioteket, i
Medborgerhuset og, ikke mindst, udendørs på den asfalterede plads mellem
gymnastiksalen og medborgerhuset.

Tegning for børn (kl. 13-15 i Annexgården med Kate Persson)
Ansigtsmaling (kl. 12-16, Gårdspladsen ved teltet)
Historiske fotos fra Hareskovby (”computerøen” ved Biblioteket)
På www.hareskovbymedborgerforening.dk er der billeder af partier fra Hareskovby.
Desuden er der fotos af begivenheder og personer gennem årtier. Der vil være en
repræsentant for Historisk Gruppe tilstede.
Lotteri: 20 kr.
Alle kunstnere sælger deres værker under udstillingen. Men vi arrangerer også et
kunstlotteri. Et lod koster 20 kr. (du må gerne købe flere!) Der er mange præmier.
Ikke store og dyre, men gode. Præmierne bliver udstillet, og du kan vælge frit, hvis du
vinder.
Kunstcafeer
Der vil i år være servering i teltet på gårdspladsen, men også på biblioteket og ved
gymnastiksalen, man behøver ikke at gå langt for st få stillet sin sult.
Det er 8 b der står for den udvidede servering i ”Cafe Kunstpause”
iK C a

Se hvad man kan med en motorsav
Skovløber William Siefert kommer med sin motorsav og forvandler en egestamme
til en... ja det vides ikke hvad der komme ud af anstrengelserne.
Kom selv og se processen på græsplænen.

Vil du fotograferes, tegnes eller have ”et nyt ansigt”?
Under udstillingen er der mulighed for:
Foto - et professionelt portræt eller gruppefoto, altså alene eller sammen med
forældre, bedsteforældre, en god kammerat osv. Du får 2 billeder på en CD for 100
kr.
Ansigtsmaling – lad din børn vælge motiv og hvor farverige de vil se ud. Det
koster 20 kr.
”Kunstens Dag” arrangeres af Hareskovby Medborgerforening i samarbejde med Hareskov Bibliotek og
Hareskov Skole. Arbejdsgruppen: Henning Bek, koordinator. Jette Sverdrup Henriksen, lærer i billedkunst.
skolebibliotekar.Christina Blomquist Jørgensen, Jimmy Sebastian Caspersen, bibliotekar. Annie Klug, medlem af
bestyrelsen i Hareskovby Medborgerforening. Lars Mathiesen, udøvende kunstner. Rose Parekh-Gaihede,
biblioteket Michaetl Boysen

Udstillende kunstnere på Hareskov Bibliotek og i Medborgerhuset
(oversigt med kunstnernes placering på udstillingsområdet fås ved
indgangen)

Lars Mathiesen:Grafik kalama@webspeed
Hanne Engelsted: Malerier hmengelsted@gmail.com
Bodil Johanneson:Malerier bodilspost@hotmail.dk
Adi og Kim Holzer: Malerier og glasskulpturer www.adiholzer.com
Lasse Iversen: Grafiske billeder lasse.lill@gmail.com
Olav Johannisson: Skulpturer i sten www.olavjohannisson.dk
Christa Julin: Keramik www.christajulin.dk
Nils Hyberst Kjeldsen: Skulpturer i keramik nilskjeldsen@mail.dk
Ib Knudsen: Malerier ibknudsen@webspeed.dk
Susanne Mortensen: Malerier sus_hareskov@hotmail.dk
Ilselil Myrhøj: Smykker zizan@zizan.dk
Rasmus Olsen: Malerier og grafik www.galleriolsen.dk
Käthe Persson: Malerier og tegninger käthe.persson@hotmail.com
Birgitte Rothman: Malerier birgitte rothmann@gmail.com
Esben Simonsen: Malerier es@simonsen.mail.dk
Knud Vedel: Fotokunst/portrætfotos www.vip-foto.dk
Agnete Wendelboe: Malerier www.agnetewendelboe.dk
Lina Bille Leerhøj:Malerier bille_30@msn.com
Inge Mandrup: Malerier imandruo@semail.dk
Ebbe Jøns ebbejons@mail.tele.dk
Charlotte Knights knights@tdc.adsl.dk
Preben Dan pd@skaf-net.dk
Anette Egeris:Malerier aegeris@webspeed.dk
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