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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”.

Midtsjællands Vævekreds
Udstillingen er lagt til rette, sådan, at hver 
kunstner præsenterer sit speciale. På den 
måde får vi indblik i, hvad der rører sig i 
de øverste eksperimenterende lag inden 
for tekstildesign. Et spændende tiltag set i 
lyset af, at Holmegaard Værk der åbner i 
påsken 2020, netop markerer sig ikke bare 
som museum, men som museum og center 
for designudvikling.

Midtsjællands Vævekreds præsenter os for 
designere der hver især evner at bearbejde 
tekstiler på nye og for beskueren utænke-
lige måder – fremtidens designs. Kom selv 
og se!

Steen Christensen 
Steen Christensen bearbejder hårde mate-
rialer	som	får	et	forbløff	ende	blødt	udtryk,	
bl.a. hans ’bøger i stakke’ og hans livagti-
ge	fi	gurer.	Derudover	overrasker	han	med	
kombinationen af  bløde og stramme linjer.

I hans have kan man bevæge sig i en sneg-
leformet cirkel og undervejs møde sjove 
og smukke skulpturer. Man ved aldrig, 
hvad der dukker op ved næste runding. 
En dygtig håndværker -  en spændende 
kunstner. 

Galleri Dragehøj glæder sig til at vise et 
udsnit af de fantasifulde og smukt forar-
bejdede værker.
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Scan
for at gå til

vores hjemmeside

Udstillingsplan 2. halvår 2019

13/7 - 25/8 Sommerudstilling 
 Joan Holbøll - maleri og tegning 
	 Torben	Olesen	-	maleri	og	grafik

1/9 - 27/10 Gordon Fazakerley - Maleri og akvarel 
 Steen Christensen - Skulptur inde og ude 

2/11 - 22/12 Midtsjællands Vævekreds

Søndag 10/11 Gallerie Dragehøj fejrer 30 års jubilæum

 Vi gør opmærksom på, at jubilæet faktisk er 
 mandag den 11. november, men dagen før, altså den  
 10. november, som er en søndag, indleder vi festlighe- 
	 derne.	Indholdet	offentliggøres	senere. 
 Det skal tilføjes, at der trinvis 2019-2020 vil blive  
 afholdt arrangementer til fejring af jubilæet. 
 Du opfordres derfor til løbende at holde øje med 
 jubilæumsprogrammet på vores hjemmeside.

T.v.:
Vævekredsen

T.h.:
Torben Olesen
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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
den 13. marts 2019
Referat i uddrag

Generalforsamlingen blev indledt med et 
informativt og levende foredrag af Dennis 
Paustian, kommerciel chef på Holmegaard 
Værk. Der var en stor spørgelyst og en 
livlig debat.
Formandens beretning blev godkendt.
Kassereren fremlagde regnskab og budget, 
som begge blev godkendt. Kontingentet 
blev fastsat (uændret) til 200 kr./år.
Samtlige bestyrelsesmedlemmer, sup-
pleanter, revisor og revisorsuppleant blev 
genvalgt.
Ved	det	efterfølgende	kaff	ebord	var	der	
lodtrækning blandt alle medlemmer og 
blandt de tilstedeværende.
Præmier udloddet blandt alle 
medlemmer:
1. Akvarel af Ingerlise Rasmussen
2. Stentøjsskål af Lone Munkgaard
Præmier udloddet blandt de 
fremmødte medlemmer:
3.	Grafi	sk	arbejde	Dry Paint af Susanne 
Thea
4. Bysvaler skitse af Henrik Dahl
5. Rundt stentøjsfad af Lone Munkgaard
6. Tegning/akvarel af Deolinda Fonseca
7. Tulipan og Løjnantshjerte akvarel/tusch 
af Susanne Dagmar Olsen
8. To små keramikskåle af Anette Christi-
ansen


