14. OKTOBER - 17. DECEMBER 2017
STREG, FARVE – VÆRK OG VRIMMEL
Kunstnerne vil sammensætte en udstilling med et mangfoldigt
udvalg af værker og med kunstneriske processer, der udtrykker dialog og kontraster mellem de klassiske materialer som
tempera, maleri, grafik og skulptur.
De har alle fire studeret på Det Kgl. Kunstakademi og har
derefter arbejdet i forskellige fælles værksteder og haft flere
fælles udstillinger.
Lisbet Groth-Jensen
Viser sort/hvid grafik og maleri der er inspireret af naturen,
skoven og mosen tæt på byen. Landskaberne er befolket med
figurer, der befinder sig mellem træerne eller dvæler i sivene.
Jane Nielsen-Hansen
Viser temperamaleri på lærred og papir. Kompositionerne er
runde former og abstrakte elementer med stærke koloristiske
kontraster, mens akvarellerne tager udgangspunkt i skitser fra
Europas museer.
Jens Haugen-Johansen
Viser akvareller og malerier på hjemmepræparerede lærreder med springende dyr, mennesker og fugle, som sammen
danner en mosaik på billedfladen med farver fra sarte grønne
nuancer over til det mørkeblå.
Jens-Peter Kellermann
Viser fantasifulde og underfundige figurer i overraskende
materiale sammensætninger. Ædelt bronze blandes med tegl,
skifer, granit og marmor på en måde som giver en sanselig og
ekspressiv fortælling fyldt med humor og indlevelse.

ÅBNINGSTIDER & ENTRÉ
UDSTILLINGER
Åbent ons., lør., søn- og helligdage
kl. 11-17. Entré: 50 kr.
ELEVUDSTILLING
Åbent lør- og søndag kl. 11-17. Fri entré.

www.FACEBOOK.com/Skovhuskunst
WWW.skovhus-kunst.dk
www.skovhus-kunst.dk/NYHEDSBREV

6. - 7. JANUAR 2018
BILLEDSKOLENS ELEVUDSTILLING
SKOLEN FOR KUNST, DESIGN & ARKITEKTUR
I weekenden 6.- 7. januar kan man opleve billedskolens årlige elevudstilling med værker fra kurserne i 2017.
Billedskolens undervisningsforløb afsluttes hvert år med en
samlet elevudstilling i Skovhuset, hvor elevernes mange
flotte og fantasifulde værker udstilles i huset. Det er en fin
tradition, og udstillingen er bestemt et besøg værd.
FRI ENTRÈ. ALLE ER VELKOMNE.

Fernisering: Lørdag 14.10.17 - kl. 15
Kunstcafé: Søndag 12.11.17 - kl. 15

Fernisering: Lørdag 6.1.18 - kl. 11
Alle er velkomne. Fri entré.

13. JANUAR - 4. MARTS 2018
SKÆRINGSPUNKT
Birgitte Ramskovs billeder er inspireret af Haiku-digtets koncentrerede og poetiske form og hun søger et udtryk af størst
mulig ekspressivitet og præcision. Værkerne er primært udført i akvarel og tusch, der udnytter papirets særlige kvaliteter.
Billederne, der er fx inspireret af vindens susen i græs og grene.
Hanne Ida Heltrup præsenterer værker, som motivisk kredser om efterårets nøgne marker med plovfurer og majsstubbe, og en serie med dukke og barn, der har rod i hendes egen
personlige historie som adoptivbarn. I landskaberne er skæringspunktet konkret, hvor linjerne mødes i horisonten eller
plovens vinkel mod den lerede jord, mens skæringspunktet i
hendes selvbiografiske skal tolkes som en skillevej.
Lars Waldemars kunstneriske rødder er plantet dybt i naturen. Dog skal hans værker ikke ses som en skildring, men
nærmere som en fortolkning af natur. Man kan kalde arbejdsprocessen for en form for re-design af naturen. Værkerne kan
opfattes rent æstetisk, men i høj grad også som en kommentar til bl.a. forhold omkring natur og eksistens.
Lise Tuxens abstrakte malerier tager afsæt i den nordiske,
barske natur og er derfor præget af kolorit og kraftige penselstrøg. De tænkte landskaber er ofte med horisontlinien som
skæringsflade eller perspektivets fjernpunkt som skæringspunkt.
Ninne Nielsen finder motiv-inspiration til sine malerier i og omkring sin hjemegn ved Hirtshals. Et andet arbejdsområde er
opstillinger af dagligdagsting fx bord med dug, blomster, skål
og frugter, som bliver stiliseret i enkle komponerede emner.
Som noget nyt arbejder Ninne Nielsen med blomstermotiver i
monumentale størrelser ofte kombineret med ornamentik.

Fernisering: Lørdag 13.1.18 - kl. 15
Kunstcafé: Søndag 28.1.18 - kl. 15

BESØG SKOVHUSET

OM SKOVHUSET

SKOVHUSET VED SØNDERSØ
BALLERUPVEJ 60
3500 VÆRLØSE

SKOVHUSET VED SØNDERSØ

KONTAKT
Telefon - kontor/udstilling: 72 35 61 41 / 40
Mail: skovhuset@furesoe.dk
ÅBNINGSTIDER I UDSTILLINGEN
Ons., lør., søn- og helligdage kl. 11-17.
Café/butik: Åbningstider følger udstillingerne.
NB: Udstillingshuset er lukket i ugen op til en fernisering.
ENTRÉ
50 kr. pr. pers. (særudstilling 70 kr.).
Medlemmer har fri adgang. (særudstilling 35 kr.).
Elevudstilling: Fri entré.
Børn og unge under 18 år, og skoler i Furesø Kommune fri adgang.
BETALINGSFORMER
Det er muligt at betale kontant og med betalingskort, og
ikke Mobile Pay.
BOOK EN OMVISNING
Traditionel omvisning
Målgruppe: Voksne (max. 25 pers.)
Varighed: Ca. 1 time.
Pris: Onsdag: 600 kr. + entré.
Weekend: 800 kr. + entré.
Uden for åbningstid: tillæg på 200 kr.

SKOVHUSET

Skovhuset ved Søndersø er et udstillings- og kulturhus
beliggende smukt i den sydlige ende af Søndersø ved
Ballerupvej i Værløse. Skovhuset præsenterer 5-6 årlige
udstillinger med nutidskunst, afholder omvisninger og
koncerter samt udgiver kunstmagasinet SkovhusNyt til
hver udstilling. Herudover fungerer Skovhuset også som
undervisnings- og kursussted. Skolen for Kunst, Design
& Arkitektur er Skovhusets billedskole for børn og unge,
mens Grafisk Værksted og Folkeuniversitetet afholder
kurser for voksne.

OKT 2017- MARTS 2018

CAFÉ & BUTIK
Skovhusets café har en enestående udsigt. Huset er
omkranset af skoven omkranset af skoven og man føler
sig midt i et natursceneri. Når vejret er fint, kan mad og
drikke nydes i det fri på den store terrasse foran caféen.
I den økologiske café sælges der varme og kolde drikke,
øl og vin, og lækker kage. I forbindelse med caféen er
der en mindre butik, hvor man kan købe et udvalg af
bøger, plakater, postkort og brugskunst.
Man kan besøge caféen uden at skulle betale entré til
udstillingen.
TRANSPORT
BIL: Afkørsel 8 fra Hillerød motorvej (læs om parkeringsmuligheder på hjemmesiden under “Om Skovhuset”).
TOG: 12 minutters gang fra Værløse Station.
BUS: 152 kører lige til Skovhusets røde porte på
Ballerupvej 60. 500 E stopper ved Søndergårdsvej, hvor
der er 5 minutters gang til Skovhuset.

Omvisning med Skoleservice
Målgruppe: Børn og unge
Varighed: Omvisning ca. 1 t.
Omvisning med efterfølgende workshop i alt 2 t.
Pris: 350 kr.
Gratis for uddannelsesinstitutioner i Furesø Kommune.
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Udstillinger

