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Ta� med
til Berlin ...
20.-23. september 2012



A K T I V I T E T E R :

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

Lisbeth Søndergaard, malerier, 
13.-24. juni
Charlotte Tønder Villadsen, malerier, 
27. juni-8. juli
Ida Wieth-Knudsen, glaskunst, 
11.-22. juli
Frederikke Jul Vedelsby/Cecilie Scoppa, 
billedkunst, 25. juli-5. august
Susse Volander, billedkunstner, 
8.-19. august
Zita S. Østergaard, malerier, 
22. august-2. september
Carla Salgueiro Westphal, malerier, 
5.-16. september

Åbningstider: Tirsdag-søndag kl. 11-17, 
torsdag kl. 11-20
Mandag lukket. Fri entré.
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Jernbanepladsen 22,
2800 Kgs Lyngby
Åbningstider: 
tirsdag-fredag kl. 14-17, lørdag kl. 11-14
Søn- og helligdage og mandag lukket.
Fri entré

Lyngby Kunstforenings
nye bestyrelse

Formand
Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs Lyngby
tlf. 4588 0543 � 6167 0350 lislangvad@yahoo.dk 

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

Kasserer
Ole Koefoed Steen, Gadevangen 13 A, 
2800 Kgs Lyngby
tlf. 4587 2653 � 4027 2653  gamleole@post6.tele.dk

Sekretær. Medlemskartotek
Tove Løvsgren, Skodsborgparken 48, 2.th., 
2942 Skodsborg  
tlf. 4580 8860 � 2881 8000  lovsgren@youmail.dk  

Medlemsblad
Steen Vraasø, Møllekrogen 12, 2800 Kgs Lyngby
tlf. 4593 9027 � 2586 2238  lyngemunk@os.dk

Hjemmeside
Birthe Rittig, Strandvejen 711, 2930 Klampenborg  
tlf. 3963 0758 � 2991 1354 birthe@rittig.com

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

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

Bjarne Dahl, Holmeparken 10, 2830 Virum
tlf. 4585 5286 � 2173 4286 

dahlbjarne@webspeed.dk

Kirsten Knudsen, Kohavevej 25, 2950 Vedbæk
tlf. 4588 1865 � 2620 1865

kmlknudsen@gmail.com

Suppleanter:
Jakob Maaløe, Vinkelager 58, 3.tv., 2720 Vanløse
tlf. 3874 2727 � 4040 2538  

lingua.maaloe@post.tele.dk

Bodil Damgaard, Vinkelvej 12 C, st.tv., 
2800 Kgs Lyngby
tlf. 5134 5719 � 3253 1912

bodil.damgaard@mail.dk
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Janusz Tyrpak: Time to dream your dreams

11. august-1. september

Janusz Tyrpak
Fernisering fredag 10. august 
kl. 17-18.30

25. august-20. september

Jubilæumsudstilling 
på Sophienholm
Professor Erik Andreasens kunstsam-
ling

8.-29. september

Mona Precht
Fernisering fredag 7. september 
kl. 17-18.30

20.-23. september

Kunsttur til Berlin

Se også vores hjemmeside 
www. lyngby-kunstforening.dk
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Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 10. august 2012 kl. 17-18.30

til en udstilling med billeder af 
Janusz Tyrpak

Udstillingsperiode: 11. august-1. september

Time to search
Janusz Tyrpak er født i Polen. Uddannet på kunstakademiet i Krakow. Debuterede i
Danmark i 1994 på Forårsudstillingen på Charlottenborg. Herefter er det gået slag i
slag for den produktive kunstner. Han har deltaget i over 300 separat- og gruppeud-
stillinger i 32 lande, bl.a. Polen, Sverige, Norge, Tyskland, England, Spanien, Italien,
Brasilien, Japan, Kina og Indien. Har modtaget priser i Danmark og i udlandet, lige-
som han er repræsenteret i museumssamlinger i mange lande. 

I Tyrpaks billeder spiller mennesket og livet en altafgørende rolle, ofte skildret i stær-
ke farver og med en sprudlende fantasi. Han er mester i at skabe lighed i sine vær-
ker. Han er skolet i et modernistisk sprog med koblinger tilbage til kubismen og futu-
rismen. Han er mester i antydningens kunst. Hans værker er frugtbare og udført i en
sikker streg. Tyrpaks billeder kan udforskes på diplomatisk afstand, eller man kan
trænge sig tæt på og bruge sin fantasis klarsyn. Billederne kan opleves som abstrak-
te eller, hvis man vil, som meget figurative.

Tyrpaks billeder er en del af dette, uden at de har skruet sig ind i en bestemt tradi-
tion. De er voldsomme, nogle gange humoristiske, overvældende. Han er ude i hjør-
nerne af livsspektret, og man ved ikke altid, hvad der kommer næste gang.

Lyngby Kunstforening indbyder til fernisering

fredag 7. september 2012 kl. 17-18.30

til en udstilling med billeder af 
Mona Precht

Udstillingsperiode: 8.-29. september

�Se en historie�
Mona Precht maler ofte i serier, figurativt og i jordfarver. Bearbejdede, genkendelige
motiver og figurer, som fortæller en historie. Eller en let genkendelig situation, som
ofte sætter tanker og fantasi i gang � lidt spændende og uforudsigeligt, ofte også lidt
mystik. Stille, rolige og afdæmpede farver, ikke melankolske eller triste, men til at
stemme det stille, funderende sind. Figurer måske på vej ind i eller ud af billedet.
Hvad skal de? Hvad vil de? Et gennemgående motiv i malerierne er ofte kvinden 
set bagfra, hvor lysets indfald giver liv i landskabet, i bybilledet, på den åbne eller
mennesketomme plads. Kunstneren forstår at skabe stemninger og fortælle en god
historie.

Mona Precht har i årenes løb malet mange serier, hvor hun har malet en ramme ind
på billedet, hvilket giver en helt unik virkning.

Time to feel each other 3
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Berlins kunstscene er en rejse værd
Kunsttur til Berlin
torsdag 20. 
til søndag 23.
september 2012
Torsdag
Afrejse kl. 8 med bus fra Jernbane-
pladsen i Lyngby ud for Invita. Med
færgen Gedser-Rostock kl. 11. Frokost
om bord.
Ankomst  ca. kl. 16 til hotellet i Pan-
kow, i yderkanten af  Berlin.
Installering på hotellet og samlet in-
troduktion.
Vi tager samlet på en tur ind til Berlin.
Det tager ca. 25 minutter med enten
S-Bahn eller U-Bahn. Stationen ligger
tæt på hotellet.

Fredag
Guidet rundtur i bussen med en lokal
guide. 
Vi slutter rundturen i Alte Jakob-
strasse, hvor vi ser Berlinische Gale-
rie og spiser frokost. Bagefter kører vi
til Neue Nationalgalerie, hvor der er
rundvisning.
Kører til Potsdamer Platz. Rundvisning
på DaimlerChrysler Collection.
Kaffepause på pladsen Martin-Gro-
pius-Bau. 
Resten af dagen til fri disposition.

Lørdag
Vi kører til Bahnhof Zoo, hvor vi kan
se Museum für Fotografie, Helmuth
Newton Stiftung.

Derfra er det muligt at gå en tur i
Fasanenstrasse og se Käthe-Kollwitz-
Museum i nr. 24 og Hans Grisebach i
nr. 25, der er galleri og auktionshus. 
Litteraturens Hus er et udmærket sted
at spise frokost.
Man kan gå videre ned ad Kurfürsten-
damm, se Gedächtniskirche, gå op i
Europacenteret og videre ned til
KaDeWe, Europas største varehus.
Fra Wittenbergplatz kan man tage U-
Bahn tilbage til Pankow.
Lørdag aften vil vi prøve at få opera-
eller koncertbilletter.
Operaen eller koncerten foregår for-
mentlig i Philharmonie.
En anden mulighed den dag er at tage
ned ad Unter den Linden og ende på

Museumsøen. Vi bliver evt. delt i to
grupper den dag.
Vi vil bestræbe os på at arrangere
fælles middag om aftenen.

Søndag
Muligvis rundvisning i Boros Bunker. 
Bagefter Hamburger Bahnhof, hvor vi
spiser frokost inden hjemrejsen.
Aftensmad på færgen og forventet
hjemkomst ca. kl. 22.

Dette er et foreløbigt program for
Berlin-turen, så ret til ændringer for-
beholdes. 
Der har ikke været meget tid at plan-
lægge turen, og især har det været
svært at skaffe hotelværelser til en

større gruppe. Det er heldigvis lykke-
des, men desværre kun til 30 perso-
ner, så det bliver efter først-til-mølle-
princippet.
Der vil inden afrejsen blive fremsendt
endeligt program til deltagerne. 

Turen koster 4.500 kr. med tillæg for
enkeltværelse på 350 kr.
Prisen inkluderer bus t/r, 3 overnat-
ninger, morgenmad, entreer og rund-
visninger, spisning på færgen ud og
hjem, 1 evt. 2 middage, 2 frokoster
samt en koncert eller opera.
Deltagerne sørger selv for at tegne
evt. rejseforsikring.

Tilmeldingsblanket på bagsiden.
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Kunstforeningens årlige udstilling på
Sophienholm viser i anledning af for-
eningens 60-års-jubilæum vores
mangeårige formand, professor Erik
Andreasens internationalt anerkendte
og uvurderlige samling af moderne
kunst.

Samlingen er udlånt af Ny Carlsberg
Glyptoteket, som han skænkede sine
værker til i 1982.

Erik Andreasen erhvervede sit første
billede af Jean Deyrolle i 1949. Billedet
var begyndelsen til hans senere sam-
ling på over 150 værker med hoved-
vægten på den konstruktive kunst.

Erik Andreasen satsede på få udvalgte
kunstnere, som han de følgende år
opbyggede sin omfattende samling

omkring: Richard Mortensen, Robert
Jacobsen, Stephen Poliakoff, Jean
Deyrolle, Jean Dewasne og Victor Va-
sarely, kunstnere, der udgjorde
avantgarden af konstruktiv kunst i
København og Paris fra slutningen af
40�erne og årene frem. Derudover
rummer samlingen væsentlige vær-
ker af Carl-Henning Pedersen og
Henry Heerup. 

Udstillingen viser også fine skulpturer
af Emile Gilioli, Reinhoud og Jean Ro-
bert Ipousteguy, af hvem Erik Andre-
asen senere erhvervede en større
samling.  

Udstillingen vil også portrættere
Lyngby Kunstforenings initiativtager
og formand gennem 30 år, borgme-
ster Poul Fenneberg.

Udstillingsperiode:
Lørdag 25. august � torsdag
20. september

Åbningstider: Tirsdag-søndag
kl. 11-17, torsdag kl. 11-20,
mandag lukket

Sophienholm,  Nybrovej 401,
2800 Kgs Lyngby

Lyngby Kunstforenings med-
lemmer har gratis adgang til
jubilæumsudstillingen imod
forevisning af dette medlems-
blad (med navn og adresse
på).  

International 50’er kunst
Professor
Erik Andreasens
kunstsamling
Lørdag 25. august 2012 kl.15

Lyngby Kunstforening indbyder i anledning af foreningens 60-års jubilæum 
til fernisering på Sophienholm med udstillingen

Richard Mortensen

Carl-Henning Pedersen
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Sommerudflugten
Over 50 medlemmer deltog i Lyngby
Kunstforenings sommerudflugt til LO-
skolen i Helsingør, Kulturværftet og Teg-
ners Museum.  Nærmere omtale af ar-
rangementet følger i næste nummer af
bladet.

Medlemskartotek og e-mailadresser
Ajourføring af Lyngby Kunstforenings
medlemskartotek er overtaget af fore-
ningens sekretær, Tove Løvsgren.
Meddel Tove (lovsgren@youmail.dk eller
tlf. 28818000), hvis I flytter, får nyt
tlf.nr. eller ny e-mailadresse. Og de, der
endnu ikke har givet os deres e-mail-
adresse, bedes venligst oplyse den til
Tove. Via e-mails kan vi � som supple-
ment til medlemsbladet og hjemmesi-
den � yde en bedre og hurtigere service
over for medlemmerne.

Fondspenge til jubilæums-
udstillingen
I forbindelse med Lyngby Kunstfore-
nings jubilæumsudstilling på Sophien-
holm til efteråret har vi modtaget en del
fondsmidler, bl.a. fra Nordea-fonden.
Her modtager formanden Lis Langvad
en check på 20.000 kr. af Mette Winge
Leisner fra Nordea-fonden.

Generalforsamlingen
26. april 2012 
Der var mødt ekstra mange medlemmer op
til Lyngby Kunstforenings 60. ordinære gene-
ralforsamling, uden tvivl pga. vort mangeåri-
ge, nu tidligere bestyrelsesmedlem Aage
Schjødts artikel i medlemsbladet og �Det
grønne område� om foreningens historie og
jubilæum.

Til dirigent ved generalforsamlingen valgtes
Bjarne Jespersen.

Formanden Lis Langvad berettede om udstil-
lingsaktiviteterne i 2011 med 9 udstillinger
på Jernbanepladsen og 16 udstillinger i
Cobra-rummet. Lokalerne på Jernbane-
pladsen blev også stillet til rådighed et par
dage i efteråret for foreningen �Åbne døre� til
en præsentation af lokale kunstnere, der ind-
bød til værkstedsbesøg.

Kunstforeningens Septemberudstilling på
Sophienholm hed i 2011 �Classensgade 7�,
hvor 19 professionelt udøvende kunstnere
med atelierfællesskab på Østerbro fyldte
rummene.

Endelig omhandlede beretningen medlems-
middagen i februar med foredrag af galleri-
ejer Patricia Asbæk, sommerudflugten til
Møn, bl.a. med besøg hos glasmesteren Per
Hebsgaard, og årets kunstrejse til Dresden. 

Formandens beretning godkendtes uden be-
mærkninger.

Regnskab og budget blev forelagt af kassere-
ren Ole Koefoed Steen og godkendt af for-
samlingen.
Bestyrelsens forslag om at fastholde de nu-
værende kontingentsatser i 2013 blev � efter
en afstemning � vedtaget med stort flertal. 

En række valg stod på dagsordenen. Forman-
den og 3 bestyrelsesmedlemmer blev gen-
valgt, og 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 2
suppleanter blev valgt ind (se navnene på
den nye bestyrelse på side 2). Endvidere blev
der valgt 2 nye revisorer og 1 revisorsupple-
ant.

I anledning af 60-års-jubilæet bød forenin-
gen på et glas mousserende vin og lakserul-
ler, før man gik over til udlodningen af ind-
købt og doneret kunst i 2011.

Skaf et nyt medlem og få en flaske vin
Jo flere medlemmer foreningen har, jo bedre udstillinger og arrangementer kan
vi lave. Derfor opfordres alle til at tale vidt og bredt om, hvad Lyngby Kunst-
forening byder på. Tag også gæster med til vore udstillinger. Som tak giver fore-
ningen en god flaske vin til det medlem, der skaffer et nyt medlem.

Indmeldelse i Lyngby Kunstforening
Navn:

Adresse:

Telefon:

E-mail:

Anbefalet af: Dato:

TILMELDINGSBLANKET

TIL BERLINTUREN



LYNGBY KUNSTFORENING
Udstillinger, medlemsmøder, kunstrejser, medlemslotteri

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

Enkelt-medlemskontingent 225 kr.
Par 350 kr. (med to stemmer og to lodder)

Unge under 25 år 125 kr.

www.lyngby-kunstforening.dk · e-mail: info@lyngby-kunstforening.dk

Tilmelding og betaling af depositum på 1.000 kr. pr. pers. inden 1. august 2012

Navn(e)

Adresse

Pris kr.

Enkeltværelsestillæg kr.

I alt kr.

Depositum                                                                 kr.

Restbeløb, der skal være indbetalt inden 31. august kr.

Evt. navn på ham/hende, du vil dele dobbeltværelse med

Tlf.nr.                              E-mail

Tilmeldingen sendes eller mailes til rejselederen:
Inge-Lise Winther, Prinsessegade 5 A, 4.tv., 1422 København K 
winlise@gmail.com � tlf.  3254 3305 / 6089 2324

Betaling til Lyngby Kunstforenings konto 1471-1033220. 
HUSK at skrive navn(e) og �Berlin-turen�.


