18. AUGUST - 30. SEPTEMBER 2018

13. OKTOBER - 16. DECEMBER 2018

5. - 6. JANUAR 2019

SPILLERUM

MINE REJSER – VÆRKER FRA JENS OLESENS SAMLING

BILLEDSKOLENS ELEVUDSTILLING

På sensommerens udstilling SPILLERUM er der budt op til
dans med maleren Grazyna Gotz og billedhuggeren Jens Chr.
Jensen.

Udstillingen giver et yderst sjældent indblik i en stor privat
kunstsamling. 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. 60 udvalgte værker –
maleri og skulpturer, som nu vises frem. Vort fokus at formidle,
hvordan der i kunstsamler Jens Olesens samling er et særligt
fokus på kunst fra asiatiske lande: Kina, Mongoliet og Nordkorea. Der vil endvidere indgå værker af vesteuropæiske og
sydamerikanske kunstnere i præsentationen, fx franske Arman
Fernandez, tyske Günther Förg og Andreas Golder, som han
har erhvervet sig på sine rejser rundt i verden. Ligeledes vises
værker af uruguayanske Ignacio Iturria, og danske kunstnere
som Per Kirkeby, Tal R., Michael Kvium, John Kørner mfl.
Næsten 40 kunstnere er repræsenteret i udvalget, flere af dem
således med flere værker.

Billedskolens undervisningsforløb i Skovhuset afsluttes med
en samlet årlig elevudstilling, hvor elevernes mange flotte og
fantasifulde værker udstilles i huset. Det er en fin tradition,
og udstillingen er bestemt et besøg værd.

Jens Chr. Jensen & Grazyna Gotz

Særudstilling

Grazyna Gotz er kendt for sit abstrakte, impulsive og koloristiske billedunivers af blomsterlignende kompositioner mens
Jens Chr. Jensen transformerer materialer og genstande fundet
tilfældigt i naturen, på byggepladsen eller på værkstedet til
abstrakte, geometriske kompositioner.
På folderens forside ses et værk-udsnit af Grazyna Gotz.

Skolen for Kunst, Design & Arkitektur

De udstillede værker er fra forårs- og efterårsholdene 2017
MAL, TEGN OG MIX MEDIA. Undervisere på de tre hold Birgit Brandt, Jane Maria Petersen og Karen Serena.

Udstillingen fortsætter til Kunstcentret Silkeborg Bad fra 19.
januar – 22. april 2019.

FERNISERING: LØRDAG 5.1.19 - KL. 11

FERNISERING KUNSTCAFÉ POP-UP-UDSTILLING ARTIST-TALK KONCERT FOREDRAG KUNSTUDFLUGT KUNSTREJSE PRISOVERRÆKKELSE PICNICFESTIVAL OMVISNING WORKSHOP SKOLESERVICE BILLEDSKOLE GRAFISK VÆRKSTED FOLKEUNIVERSITETET

Værk af Anselm Reyle

Værk af Jens Chr. jensen

LÆS MERE OM

- på sitet, i nyhedsbrevet og på Facebook

FERNISERING: LØRDAG 18.8.18 KL. 15-17
KUNSTCAFÉ: SØNDAG 9.9.18 KL. 15

FERNISERING: LØRDAG 13.10.18 KL. 15-17
KUNSTCAFÉ: SØNDAG 4.11.18 KL. 15

WWW.SKOVHUS-KUNST.DK
WWW.SKOVHUS-KUNST.DK / NYHEDSBREV
WWW.FACEBOOK.COM / SKOVHUSKUNST

BESØG SKOVHUSET
SKOVHUSET VED SØNDERSØ
BALLERUPVEJ 60
3500 VÆRLØSE
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, med betalingskort og
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.
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.

OM SKOVHUSET
SKOVHUSET VED SØNDERSØ
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.

UDSTILLINGER
AUGUST - DECEMBER 2018

CAFÉ & BUTIK
Skovhusets café har en enestående udsigt. Huset er
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.

ÅBNINGSTIDER & ENTRÉ
Åbent ons., lør., søn- og helligdage kl. 11-17
Entré: 50 kr. / særudstilling 70 kr.
Elevudstilling: fri entré
www.skovhus-kunst.dk
www.facebook.com/Skovhuskunst www.
skovhus-kunst.dk/nyhedsbrev

SKOVHUSET

