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Endelig oprandt dagen, hvor vi kunne fejre 
resultatet af et par ideer, der blev fostret al-
lerede år tilbage. Først kunne vi byde vel-
kommen ad den nyanlagte gangsti, der er 
smukt indpasset i gårdens oprindelige be-
lægning fra omkring midten af 1800-tallet. 
Ingen behøver nu længere risikere liv og 
lemmer ved besøg på Galleriet.  

Dernæst kunne vi præsentere skulpturha-
ven. Den blev indviet med rundvisning og 
tilhørende fortælling om kunstnerne bag 
værkerne, materialer, donatorer m.m.

Indvielse af skulpturhaven og gangstien på gårdspladsen
Dagens program omfattede udover rund-
visning, musik og samtaler omkring den 
medbragte madkurv, som - suppleret af et 
glas vin på husets regning - kunne nydes 
i haven. Trods formiddagens rigelige regn 
dukkede mange feststemte gæster op, og vi 
blev belønnet med den mest sommerlige og 
solrige eftermiddag.
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Giv os din e-mail
Har du en e-mail-adresse, som du 
bruger? Har du lyst til at få informa-
tioner fra Dragehøj Kunstforening og/
eller Gallerie Dragehøj elektronisk, 
og dermed spare foreningen for porto, 
kuverter og trykning? Så giv os din 
e-mail. Du kan sende en e-mail til for-
manden med denne tekst i emnefeltet: 
”Her er min e-mail”.

Børnekunst

Lysten til at inddrage børn og unge i kunst-
verdenen fi k os til at arrangere udstillingen 
Børnekunst her i foråret. I samarbejde med 
en særdeles aktiv billedkunstlærer fra Hol-
megaardskolens specialklasse kom der en 
overraskende og varieret udstilling ud af 
projektet. Børn fra 0. - 6. klasse bidrog med 
deres forestillinger om dyrene på savannen. 
Utroligt hvad der sker med forestilling og 
udtryk hos børn i løbet af årene mellem de 
er 6 og 13 år gamle, og de mange indivi-
duelle syn på ækvators geografi  var inte-
ressante at studere. Specialklassen havde 
desuden arbejdet Picasso-inspireret. Måske 
havde de besøgt Holmegaard Værks Picas-
so udstilling? Det var opløftende at få lov 
at præsentere elevernes sprudlende fantasi 
og spontanitet.
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Udstillingsplan 2. halvår 2022

Busturen til Sorø

I forrige Nyhedsbrev barslede bestyrelsen med nye aktiviteter. På et efterfølgende møde 
blev det besluttet at arrangere en Sommerudfl ugt med bus til Sorø. I midten af juni blev 
invitationen, der omfattede besøg på Sorø Kunstmuseum og Klosterkirke samt et frokostar-
rangement på Støvlet Katrine, sendt ud til medlemmerne. 

Desværre viste det sig, at tilslutningen ikke var stor nok til at turen kunne gennemføres. Til 
gengæld var tilslutningen stor nok til, at vi vil gøre et nyt forsøg på at skabe rammen om og 
indholdet i et kulturarrangement i den spændende kulturverden, vi er omgivet af.

 20/08 – 16/10 Tre tekstilkunstnere:
   Henryka Zaremba, Ulrikka Mokdad, Lis Lindkvist

22/10 – 18/12 Midtsjællands Vævekreds medlemsudstilling.

Henryka Zaremba: Opor

Midtsjællands Vævekreds har gennem 37 været centrum for kreativitet og udvikling af  
nye udtryk i udsmykningstekstiler, unikt til garderoben og tekstiler til boligen. Altid nye 
overraskende former, farver og sammensætninger som man ikke troede mulige.
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Løst og fast

Folkeuniversitetet
Holmegaard - Suså

Kig efter vort program i begyndel-
sen af august på Gallerie Dragehøj og 
Næstved Kommunes biblioteker, men 
se først og fremmest på hjemmesiden:

www.hosu.dk

Dragehøj 
Kunstforening  
støttes af:

I Gallerie Dragehøjs Café kan du slå dig 
ned og nyde en kop frisklavet kaff e, evt. 
med lun pæretærte til og med mulighed 
for en hyggelig snak over kaff en.

Vi modtager MobilPay på nr. 70071

Gallerie Dragehøj
Gratis adgang
Åbningstider:

Torsdag - søndag kl. 13 - 17.

Generalforsamling 2022
Generalforsamlingen blev afholdtden 30. 
marts.

Bestyrelsen
• Jytte Sørensen, formand
• Vibeke Andersen, næstform. og sekret.
• Birthe Foli Hansen, kasserer
• Hanne Lebæk Jakobsen 
• Lene Linnemann
• Birgit Overgaard
• Erik Torm, suppleant
• Lone Kluge Larsen, suppleant

Kontingent 2022-23
Det blev besluttet at lade kontingentet 
stige til 225 kr. årligt. Se i øvrigt 
hjemmesiden.

Scan
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