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SÆRUDSTILLING 13. OKTOBER - 16. DECEMBER 

Mine Rejser – Værker fra Jens Olesens samling 
 

Udstillingen giver et yderst sjældent indblik i en stor privat kunstsamling med internationalt 
udsyn. Sammen med Jens Olesens bror, kunsthistorikeren Lars Olesen, har vi fået lov at 
foretage en udvælgelse fra den enorme kunstsamling, skabt af en berejst erhvervsmand og 
kunstsamler. Det er således ca. 55 udvalgte værker – maleri og skulpturer, som nu vises 
frem. Vort fokuser at formidle, hvordan der i kunstsamler og kunstmæcen Jens Olesens 
samling er et særligt fokus på kunst fra asiatiske lande: Kina, Mongoliet og Nordkorea. 
 

LÆS MERE 

 

http://www.skovhus-kunst.dk/udstillinger/s%C3%A6rudstilling-mine-rejser%E2%80%93v%C3%A6rker-fra-jens-olesens-samling


 

 

  
SPONSORER 
 

STOR TAK til sponsorerne af udstillingen  

”Mine Rejser – Værker fra Jens Olesens samling”:  
  

Knud Højgaards Fond 

Justitsraad J. F. Møllmanns Legatfond og 

A. P. Mortensen og Hustrus Legat 

 

JULEFERIE   
Mandag 17. december - fredag 4. januar 
 

UDSTILLINGS LUKKET 

 

 
 

 

 

BILLEDSKOLENS ELEVUDSTILLING  
5. – 6. JANUAR 2019  
 

Elevernes værker fra 2018 
 

 
Kom til fernisering: lørdag d. 5. jan kl. 11.00 
 

 Muhammed Bektas åbner udstillingen. Muhammed er 
næstformand for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i 
Furesø Kommune 
 

 Kl. 11.30 spiller og synger Claudia og Lucille 
     - pigerne er et purungt blik på livet, kærligheden og      
     Ungdommen 
 

 Kl. 12-14 er der workshop i skolens lokaler, 
     ved de to af skolens undervisere Birgit Brandt og Karen   
     Serena 
 
Gratis adgang begge dage - alle er velkomne.  
 

LÆS MERE 

 

http://www.skovhus-kunst.dk/arrangementer/billedskolens-elevudstilling-1


 

 
KOMMENDE UDSTILLING  
19. JANUAR - 3. APRIL 2019  
 

Keramiske Konstruktioner 
 

Sammenslutningen Nordsjællandske keramikere udstiller  

over temaet ”Konstruktioner”. LÆS MERE 

 

TORS 

8 

NOV 

 
  

 

Kl. 10.00 
KUNSTTUR 
Kgl. Sølvleverandør  
 
Claus Bjerring åbner sit atelier for Skovhusets 
venner. Vi bliver introduceret for hans interes- 
sante sølvarbejder - både smykker og korpus. 
Kunstneren har før udstillet i Skovhuset.  
 
Vi afslutter besøget med en forfriskning.  
 

LÆS MERE 

 

 
 

 

 

 

 

 
SKOVHUSETS SKOLESERVICE 
13. oktober - 16. december 2018 
 

Skovhusets Skoleservice inviterer din klasse/børnegruppe 
til omvisning med efterfølgende workshop til udstillingen: 
 

Mine Rejser- 
Værker fra Jens Olesens samling 
 
Tag børnene med til kunst og kreativitet i Skovhuset!  
 

LÆS MERE 

 
Åbningstider i udstillingsperioder 

Ons., lør., søn- og helligdage kl. 11-17. Åbningstider for café/butik følger udstillingerne. 
 

NB: Udstillingshuset er lukket i ugen op til en fernisering. 
 

Entré 
Ordinær udstilling: 50 kr. pr. person. / Særudstilling: 70 kr. (Medlemmer halv pris) 
Medlemmer, børn og unge under 18 år, og skoler i Furesø Kommune - fri adgang. 
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