
lørdag den 22. februar 2020 kl. 11.00-12.30
Kulturloftet Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge

Indbydelse til fernisering

KUNSTUDSTILLING
BENTE ANSHOLM



Åbningstider: man. 14. 00- 17.30,  tirs.- & fre. 10.00-16.00, ons.14.00-16.00, tors. 14.00-18.00 samt lør. 10.00-13.00 

Du inviteres med ledsager til at deltage i ferniseringen  
 lørdag den 19. oktober 2019 kl. 11.00 - 12.30 

 
Katrine Hauerslev er en dansk designer, illustrator og "doodler".  
Hendes arbejde reflekterer hendes interesse for detaljerede illustrationer, hvor 
hun eksperimenterer med linjer, prikker og former i meget småt format. 
Hun forsøger altid at føre sit publikum ind i en verden af prikker, streger og 
kurver. Fra abstrakte billeder, til tegninger af dyr og fantasi rum, håndtegner 
hun alle illustrationer på kunstpapir med fiberpenne. 
 
Minna Andersen har de seneste 12 år fremstillet æsker efter bogbindermeto-
den, designer med skrå, lige og buede sider – 4-kantede eller mangesidede. 
Dekorerer med f.eks. japansk papir, banan- og palmefiber papir.  
 
Er du forhindret kan udstillingen ses indtil den 16. november 2019. 
 
På gensyn på Kulturloftet. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Kulturloftet 

 
Læs mere om arrangementet på www.kulturloftet.dk 

 Velkommen til  

KUNSTUDSTILING 
MED KATRINE HAUERSLEV ROSTÉN  

OG MINNA ANDERSEN 

Kirketorvet 2 
4660 Store Heddinge 

Udstillingen er støttet af 

Kirketorvet 2
4660 Store Heddinge

Du inviteres med ledsager til at deltage i ferniseringen
lørdag den 22. februar 2020 kl. 11.00 - 12.30

Bente Ansholm har til denne udstilling valgt at vise nogle af de mange maleri-
er, som hun har malet gennem de snart 25 år, hun har boet her på Stevns.
Som ung malede hun oliebilleder, siden blev hendes materialer akvarelfarver, 
akryl og blandingsteknikker.
Akvarel maler hun helst ude i naturen. Landskaber, Stevns klint, sol, himmel og 
hav. At male blomster især hvide blomster fascinerer hende også meget.
I akrylmalerier maler Bente Ansholm ofte mennesker på en fiktiv baggrund, 
her arbejder hun med at få bevægelse og liv ind i sine fortællinger.
Motiverne er mangfoldige, det kan være mennesker i bevægelse, store strand-
sten, efterårsskove eller heste.

Er du forhindret kan udstillingen ses indtil den 21. marts 2020.

På gensyn på Kulturloftet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Kulturloftet

Læs mere om arrangementet på www.kulturloftet.dk

Åbningstider: man. 14. 00- 17.30, tirs.- & fre. 10.00-16.00, tors. 14.00-18.00 samt lør. 10.00-13.00

Velkommen til
KUNSTUDSTILLING

MED BENTE ANSHOLM


