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Joseph Salamon Bronzeskulptur



Se også vores hjemmeside:
www.lyngby-kunstforening.dk

Lyngby Kunstforening er lukket i sommerperioden. 
Vi åbner igen med ferniseringen af Maria Speyers teg-
ninger fredag 5. august kl. 17.00.
I ønskes alle en god sommer.

I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller:

25. maj-5. juni: 
Anne Egelund/Lotte W. Præstgaard, malerier

8.-19. juni: Erik Muff Reinert,
”Dansk vand”, billedkunst

22. juni-3. juli: Kenneth Elgaard,
malerier

6.-17. juli (fernisering 6. juli): 
Lise Lotte Helm, malerier

20.-31. juli: Birgitte Sandvik,
malerier/bronzeskulpturer

3.-14. august: Carsten Skjold W., fragmentisme-maleri

17.-28. august: Andrea Lind-Valdan, ung maler

31. august-11. september: Ann Dorrit Guassaro, skulpturer/mobiler

14.-25. september: Jens Aalholt Nielsen, malerier

Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 11-17, torsdag kl. 11-20
Mandag lukket. Fri entré.

COBRA-RUMMET
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Lise Lotte Helm



A K T I V I T E T E R

6.- 27. august 

Maria Speyer udstiller figurtegninger
Fernisering fredag 5. august kl. 17-18.30

3.-24. september 

Joseph Salamon og Hanne Sie udstiller bronzeskulpturer og malerier
Fernisering fredag 2. september kl. 17-18.30 

18.-23. september 

Kunstrejse til Dresden
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Lyngby Kunstforenings bestyrelse
Formand: Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs Lyngby 6167 0350
lislangvad@yahoo.dk

Næstformand: John Wichmann, Kastaniehaven 19, 3500 Værløse 2085 5274
wichmannjohn@yahoo.dk

Kasserer: Ole Koefoed Steen, Gadevangen 13 A, 2800 Kgs Lyngby 4587 2653
gamleole@post6.tele.dk

Sekretær: Tove Løvsgren, Skodsborgparken 48, 2.th., 2942 Skodsborg    2881 8000
lovsgren@youmail.dk

Medlemsblad: Inge-Lise Winther, Prinsessegade 5 A, 4.tv., 1422 Kbh. K 3254 3305
winlise@gmail.com

Medlemskartotek: Christa Myhre, Sorgenfrivænget 17, 2830 Virum 4585 6732
christa.myhre@skolekom.dk

Rejser/udflugter: Mette Høeberg, Duevej 18, 2.th., 2000 Frederiksberg 3811 8355
mehoe@webspeed.dk

Aage Schjødt, Trongårdsvej 31 A, 2800 Kgs Lyngby 4587 8381
inge-aage@hotmail.com

Cobra-rummet: Ruth Bejder, Grønnevej 253, 4.2., 2830 Virum 4583 4983
ruth.bejder@yahoo.com

Aage-Leif Nielsen, Schleppegrellsgade 2, st.tv., 2200 Kbh. N 3534 3595
tildeaage@privat.dk

Suppleanter:
Anne Kristensen, Gadevangen 13 A, 2800 Kgs Lyngby 4587 2653
anneskovbo@hotmail.com

Birthe Rittig, Strandvejen 711, 2930 Klampenborg 3963 0758
birthe@rittig.com

Ansvarshavende red.: Inge-Lise Winther 

Jernbanepladsen 22, 2800 Kgs Lyngby
Åbningstider: tirsdag-fredag kl. 14-17, lørdag kl. 11-14
Søn- og helligdage og mandag lukket. Fri entré
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 5. august kl. 17-18.30

til en udstilling med billeder af 
Maria Speyer

”Genkendelse og forundring”
Grafik og tegninger af figuren som subjekt

Udstillingsperiode: 6.-27. august 2011

Mine tegninger er altid figurtegninger og er ofte tegnet i naturlig størrelse eller
i overstørrelse. Figurerne er ikke portrætter; men er tegnet fordi jeg ønsker
at forstå kroppen som sanset snarere end betragtet, som subjekt snarere
end objekt.

Dermed ikke ment, at jeg opfatter figurtegning som en fuldkommen intern
proces. At tegne figurer er for mig snarere et forløb, der handler om at forstå
vores omgang med hinanden.

Jeg oplever i høj grad tegning af kroppen som en tegning med kroppen og
som en proces, der har som formål at undersøge, hvordan kroppen på én
gang deler og forbinder os.

Mine figurtegninger er således en slags forhandling mellem det, jeg genkender
i andre, og det som konstant forundrer mig.

Maria Speyer
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 2. september kl. 17-18.30

til en udstilling med bronzeskulpturer og malerier af 
Joseph Salamon og Hanne Sie

Udstillingsperiode: 3.-24. september 2011

Udgangspunktet for Hanne Sie er den konkrete eller imaginære natur, som
bearbejdes koloristisk i mere eller mindre abstrakt form. Kunstneren forsøger
at udtrykke sanseindtryk og følelser på koncentreret, lyrisk vis. Nogle værker
emmer af smerte og trods, mens andre ånder af liv og håb. Alle udmønter
sig i sansefyldte, kraftfulde eller blide, lyse værker.

Mange små værker er for Joseph Salamon skitser til monumentale skulpturer.
Han udstiller i ind- og udland og har udført omkring 40 monumentale arbejder.

Begge kunstnere har gennem 30 år skabt grafik i deres værksted i Den Gule
Længe i Kgs Lyngby.

Hanne Sie Valmuefugl
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Kunstrejse til Dresden
18.-23. september 2011
Søndag 18. september. Afrejse
Vi mødes på Lyngby Jernbaneplads ved ”Invita”, hvorfra bussen kører præcis kl. 8.
Efter sejlturen fra Gedser til Rostock kører vi sydpå forbi Berlin med passende
ophold undervejs. 
Tidligt på aftenen ankommer vi til vort hotel i Dresden, hvor middagen står parat.

Mandag 19. september
Kl. 9 starter byrundturen i den smukke, historiske bykerne,
hvor vi finder et hyggeligt frokoststed. Om eftermiddagen
besøger vi kunstmuseet: Albertinum. Resten af dagen til fri
disposition. 
Om aftenen har vi reserveret billetter i den verdensberømte
Semper-Oper, hvor vi skal overvære ”Rusalka”, opera i tre
akter af Antonin Dvorak.

Tirsdag 20. september
Formiddagen er helliget Zwinger-museet, der indeholder kolossale kunstsamlinger.
Vi vil nok koncentrere os om malerisamlingen. For dem, som er interesseret, er
der også en imponerende samling af Meissenporcelæn.  
Eftermiddagen byder på besøg i Hofkirche. Derefter har vi fri, indtil vi mødes til
middag.

Onsdag 21. september
Sejltur på Elben med en af de gamle hjuldampere. Efter ca. 2 timers sejltur når vi
Pillnitz. Vi besøger den smukke park med slottet, der er bygget i kinesisk stil. Vi
nyder en god frokost, hvorpå vores bus kører os tilbage til Dresden. Her får vi
mulighed for at besøge den nyrestaurerede Frauenkirche, den Brühlske Terasse og
synagogen. – Resten af dagen til fri disposition. Middagen må vi selv sørge for på
en af de mange spændende restauranter i Dresden.

Torsdag 22. september
Formiddagen fri. Først på eftermiddagen kører vi til den anden side af Elben for at
besøge Leonhardi-museet, der har skiftende udstillinger af moderne kunst. Vi
tager tilbage til hotellet og indtager et hyggeligt afskedsmåltid på en nærliggende
restaurant.

Fredag 23. september. Hjemrejse
Efter morgenmaden begynder hjemturen. Vi passerer Berlin og sejler fra Rostock
kl.17. Vi forventer at være hjemme i Lyngby ca. kl. 21.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
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Pris pr. person i delt dobbeltværelse....... kr. 7.075
Tillæg for enkeltværelse………….......………. kr.  975
Afbestillingsforsikring……………..…….......... kr.  280 
Tilmelding hurtigst muligt og senest onsdag 29. juni ved indsendelse af kupo-
nen og a conto-indbetaling på kr. 1.500 pr. deltager. Evt. afbestillingsforsikring
skal betales samtidig med de 1.500 kr. 
Betaling direkte til bankkonto 1471-1033220 eller girokonto 1033 220. 
Husk at anføre navn(e) på indbetalingen.
Restbeløbet betales senest 17. august.

I rejsens pris er følgende inkluderet:
Bus i 6 dage inkl. busmoms. 5 hotelovernatninger m/morgenmad, 1 hovedmåltid
hver dag, (middag 1.,3. og 5. dag , frokost 2. og 4. dag.). Sejltur på Elben med
hjuldamper og entréer på nævnte museer samt billet til operaen. Der medfølger
dansk rejseleder på hele turen. Alle lovpligtige skatter og afgifter, bl.a. dansk
moms (indført 1. januar 2011).
Hotel am Teressenufer
(4-stjernet), Terassenufer 12, D-01069 Dresden, tlf. 49 351 440 9500. 

Tilmelding til Dresden-turen sendes til:
Aage Schjødt, Trongårdsvej 31 A, 2800 Kgs Lyngby

Af hensyn til bestilling af opera-billetterne er det meget vigtigt at til-
melde sig så hurtigt som muligt og senest onsdag 29. juni, da vores
reserverede billetter ellers bliver solgt til anden side. 

✂
Navn(e) 

Adresse 

Tlf. e-mail

x grundpris (kr. 7.075) kr.

x tillæg for enkeltværelse (kr. 975) kr.

x evt. afbestillingsforsikring (kr. 280) kr.

I alt kr.

– betalt a conto (kr. 1.500 pr. deltager) kr.

Restbetaling senest 17. august i kr.

– eller ta’ en kopi



LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, udflugter, medlemslotteri

Enkelt-medlemskontingent 225 kr. Unge under 25 år 125 kr.
Par 350 kr. (med to stemmer og to lodder)

Jernbanepladsen 22 · 2800 Kgs Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1471-1033220

www.lyngby-kunstforening.dk · info@lyngby-kunstforening.dk

Generalforsamlingen 11. april 2011

Til foreningens 59. ordinære generalforsamling var der mødt 76 medlemmer,
og 20 var repræsenteret med fuldmagt. Som mødets dirigent valgtes Rolf
Aagaard-Svendsen.

Formanden Lis Langvad berettede om udstillingsaktiviteten i 2010 med 9
udstillinger i foreningens lokaler på Jernbanepladsen og 12 udstillinger i
Cobra-rummet.

Omtalt blev også årets kunstrejse til Portugal, sommerudflugten til Sverige,
efterårsudflugten til Egebjerggård-bebyggelsen i Ballerup og medlemsmidda-
gen med foredrag af maleren og grafikeren Peter Martensen.

I oktober 2010 blev der indgået en kontrakt mellem Lyngby-Taarbæk
Kommune og Lyngby Kunstforening om tilskudsvilkår for perioden 1. januar
2011 til 31. december 2013.

Regnskab og budget blev forelagt af kassereren Ole Koefoed Steen og god-
kendt af generalforsamlingen. Bestyrelsens forslag om at fastholde de nuvæ-
rende kontingenter for regnskabsåret 2012 blev vedtaget. Den varslede kon-
tingentforhøjelse efter bortfald af driftsmidler (KODA-afgift fra Fini Henriques)
blev undgået som følge af den nye kontrakt med kommunen. 

Hverken bestyrelse eller revisorer var på valg ved denne generalforsamling
(se bestyrelseslisten side 3).

Foreningen bød på en forfriskning inden udlodningen af årets indkøbte og
donerede kunst.


