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UDSTILLINGER
PORTNERBOLIGEN
ved Sophienholm, Nybrovej 401 A, 2800 Kgs. Lyngby
Åbent: onsdag til søndag + helligdage kl. 12-15. Fri entré

Kristian Sverdrup
9. – 31. januar
”Belmutato”. Tekstiltryk

Kirstine Vaaben
6. – 28. februar
Papirarbejder og skulptur

Hanne Ravn Hermansen
6. – 28. marts
“Lonely houses”. Farvetræsnit

Gitte Harslev
3. – 25. april
”Tilbageblik”. Et udsnit af værker gennem 40 år (1980-2020). Papir (graﬁk,
collage og skulptur)
Søren Tougaard
1. – 23. maj
Olie på lærred

Charlotte Petersen
5. – 27. juni
“Ny vildt”.
Figurer i metal, gips og papir.

Per Frederiksen
3. – 25. juli
”Erindringer”. Raderinger og collograﬁ

2021
Kirsten Otzen Keck
31. juli – 22. august
”One day”. Digitale og klippede collager
og animationsvideo
Anne Brodersen / Birgitta Hallberg
28. august – 19. september
Væv og sting. Vævning og broderi

Anneline Schödt-Pedersen
25. september – 17. oktober
”Tankens himmelhvælv”.
Koldnålsradering
Mette Dreyer
23. oktober – 14. november
”Små historier”. Akryl på lærred og bladtegninger

COBRA-rummet
ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby
Åbent: tirsdag til søndag + helligdage kl. 11-17, torsdag kl. 11-19. Fri entré

Jona Borrut
3. – 14. marts
“The nest, the shell, and the hut”
Tegning, collage, skulptur
Anneli Olesen
17. – 28. marts
Graﬁk, fotograﬁ og skulptur

Christine Lyhne
31. marts – 11. april
3-D collager i papir og tråd

Henriettte Bonde
14. – 25. april
”Skjult og anelsesfuldt”. Fotos

UDSTILLINGER
Louise Bech Pedersen
28. april – 9. maj
”SVÆRMER. Det fjerde stadie”.
Papir, tegning og maleri

Lis Bramsen
12. – 24. maj
”Upside and downside”
Akrylmaleri og tegning på transparent plexiglas samt cyanotopi
Janne Mikkelsen
26. maj – 6. juni
Installation og tekstil

Astrid Randrup / Nellie Park
9. – 20. juni
”Helt ærligt”. Performance og video

Bierte Hee
23. juni – 4. juli
Akryl på lærred

Annie Lund
7. – 18. juli
”Tiden og tapeter“.
Akryl på lærred og papir

Juliet Hilstrøm
21. juli – 1. august
”Øjeblikke”.
Maleri, fotograﬁ og en montage af ord og billeder

Susanne Pedersen
4. – 15. august
”Udkogte minder”.
Akryl på lærred, skitser i rammer og
tekster

2021

F O R T S AT
Tine Zielinski / Agnete Fabricius
Kjær / Christie Munck/ Susanne
Winther Hansen
18. – 29. august
”For nærværende”

Eva Toft
1. – 12. september
”Sø”. Tredimensionelt maleri og værker af mere
installatorisk art

Christian Gundtof
15. – 26. september
Højpigmenteret akryl på lærred

Louise Hedegaard Madsen
29. september – 10. oktober
“Why do you hug me?”. Broderi mm.

Pernelle Maegaard
13. – 24. oktober
Broderi og keramik

SOPHIENHOLM
Nybrovej 401, 2800 Kgs. Lyngby
Åbent: tirsdag til søndag kl. 11-17. Mandag lukket

LYNGBY KUNSTFORENINGS VINTERUDSTILLING
“MELLEM FLADE OG RUM”
6. november - 30. december 2021

Allan Stabell

Kunstnerne Stine Jespersen, Allan Stabell, Manuel Canu og Kirsten
Bøgh tilnærmer sig her på forskellige måder titlens begreber.
I værkerne vil de skabe nye muligheder for de keramiske arbejder
og malerierne i det samspil, der opstår med udstillingsrummene
på Sophienholm. Forholdet mellem ﬂade og rum er et gennemgående træk på udstillingen. De arkitektoniske elementer i keramikken spiller sammen med og går i dialog med rumoplevelserne
i malerierne.
Lyngby Kunstforenings medlemmer har gratis adgang til
denne udstilling.

MEDLEMSARRAN
GENERALFORSAMLING
og kunstudlodning
onsdag 5. maj 2021
kl. 19.30
TIL MEDLEMMERNE
I disse coronatider er det ikke let at
langtidsplanlægge. Dette årsprogram er
derfor kun retningsgivende og omfatter
kun nogle af arrangementerne i Lyngby
Kunstforening i 2021. Som forholdene
er her ved årsskiftet 2020-21, er vi nødt
til at afholde ferniseringer i Portnerboligen både inde og udendørs i vores telt.

på Kulturstedet Lindegaarden
i Bondebyen
Indkaldelse med dagsorden og liste over
kunstværker til udlodning sendes til
medlemmerne og lægges på hjemmesiden
ca. 1. april.

Det afhænger derfor bl.a. af vejrforholdene, om ferniseringerne bliver gennemført.
Foreløbig er der ingen ferniseringer,
men når det igen bliver muligt, vil
medlemmerne blive orienteret.
Ret til ændringer i årsprogrammet forbeholdes.

KUNSTREJSEN 2021 GÅR TIL BORNHOLM
27. - 30. AUGUST
samt forskellige aktuelle kunstudstillinger
på øen.

Vi vil søge at arrangere turen til Bornholm,
der blev aﬂyst i 2020. Vi har igen booket
overnatning på Danhostel Sandvig og aftalt buskørsel. Med bussen kan vi komme
rundt på hele øen. Vi kommer til at se det
nye besøgscenter ved Hammershus, Bornholms Kunstmuseum og Olaf Høst Museet

I den detaljerede planlægning har vi også
kig på museet i stationsbygningen i Gudhjem, Svenskehusene i Rønne, kridtlergrave ved Hasle og Nexø Orangeri – blot for
at nævne et par af mulighederne.
Endeligt program med oplysninger om
pris og tilmelding sendes til medlemmerne
og lægges på hjemmesiden medio april.
Turledere: Lis Langvad og Kirsten Knudsen

GEMENTER 2021
Sommerudﬂugt til Nordvästra
Skåne, lørdag 12. juni 2021
Krapperup Slot ligger kun 7 km fra Kullen,
så derfor kører vi derop. På de høje klipper
ved Kullen Fyr har vi fra syd til nord en ﬂot
udsigt ud over Kattegat.
Ved foden af Kullaberg ligger den lille, idylliske havneby Mölle, hvor vi får mulighed for
at besøge et kunstneratelier.
På hjemturen indtager vi eftermiddagskaffe
og kage i Galleri Viken, som ligger helt ud
til vandet.

Busturen går over Helsingør-Helsingborg,
hvorfra vi kører nordpå op til slottet Krapperup i Kullabygden. Vi besøger Kullens Kunstforening, som har udstillingslokaler i en af
de tidligere avlsbygninger.
Om sommeren er det en tradition, at kunstforeningen udstiller Nordisk Akvarel. I
Kaffestugan får vi frokost, og i godt
vejr kan den nydes ude på gårdspladsen eller i rosenhaven. Man er også
velkommen til at kigge indenfor i de
gamle bygninger, i handelsboderne og i
parken. Selve slottet er ikke tilgængeligt.

Afgang fra Lyngby kl. 9 med Valby Busser
for enden af Jernbanepladsen ved Invita.
Hjemkomst samme sted ca. kl. 17.45.
Pris: 590 kr. per person, inkl. frokost og
kaffe. Drikkevarer for egen regning. Turen
gennemføres med min. 25 og maks. 35
deltagere. Hvis der bliver ledige pladser, vil
de blive tilbudt gæster for 675 kr.
Tilmelding og betaling: Fra 15. marts til
1. maj 2021 til kunstforeningens bankkonto
1551-1033220, mærket ”Skåne”. Husk at
anføre navn(e).
Vedr. regler for afmelding ved udﬂugter/arrangementer, se kunstforeningens hjemmeside under ARRANGEMENTER.
Turleder: Monica Munch, tlf. 2320 8030

Information om andre arrangementer i løbet af året vil blive meddelt medlemmerne
via e-mail og på vores hjemmeside.
Eventuelt ledige pladser vil blive tilbudt gæster til en lidt forhøjet deltagerpris.

Lyngby Kunstforening
Foreningen blev stiftet i 1952 af Lyngbys
daværende borgmester, Paul Fenneberg,
der var en stor kunstelsker. Siden har
foreningen taget initiativ til utallige udstillinger og kunstarrangementer. Vi forsøger
at give et alsidigt indtryk af tidens kunstneriske udtryksformer og skabe et forum
for debat og dyrkelse af kunstinteressen i
kommunen.
Siden januar 2019 har Lyngby Kunstforenings udstillinger været samlet i den
skønne park ved Sophienholm, fordelt på
tre udstillingssteder: Portnerboligen, Cobrarummet og én gang om året i Sophienholms hovedbygning.
Bliv medlem
Som medlem kan du deltage i vores arrangementer og ferniseringer. Du kan også
deltage i møder med kunstnerne (artist
talks), som – hvis forholdene tillader det -

arrangeres i forbindelse med udstillingerne
i Portnerboligen. Endelig er du med i den
årlige udlodning af kunst ved generalforsamlingen, hvor enkelt-medlemmer og
unge under 25 år har 1 lod hver, par og
ﬁrmaer har 2 lodder.
Meld dig ind i kunstforeningen ved at sende
en mail til info@lyngby-kunstforening.dk
og oplys navn (begges navne, hvis I er et
par), postadresse, e-mail og tlf.nr.
Kontingent 2021
Enkelt-medlemmer: 250 kr.
Par (på fælles adresse): 400 kr.
Unge under 25 år: 125 kr.
Firmaer: 1.000 kr.
Et medlem, der hverver et nyt medlem
eller et par, får en ﬂaske vin!

Lyngby Kunstforenings bestyrelse

Næstformand
Kirsten Knudsen, Carl Plougs Vej 43,
3000 Helsingør, tlf. 2620 1865
kmlknudsen@gmail.com
Kasserer
Finn E. Kristensen, Furesø Parkvej 29,
2830 Virum, tlf. 4043 3689 – 4585 6881
ﬁnnekristensen@hotmail.com
Sekretær
Tove Løvsgren, Skodsborgparken 48, 2.th.,
2942 Skodsborg, tlf. 2881 8000 – 4580 8860
lovsgren@youmail.dk
Bodil Damgaard, tlf. 5134 5719 – 3253 1912
bodil.damgaard@mail.dk

Anders Jensen, Kulsvierparken 11,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 2625 2068
andersjytte@privat.dk
Monica Munch, Emil Pipers Vej 6, st.tv.,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 2320 8030
munchmonica@gmail.com
Karin Sandvad, tlf. 6171 6179
Joachim von Westen, Raadvad 6, st.th,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 2182 9446
vonwesten@hotmail.com
Rasmus Wiuff, Kongestien 27, 2830 Virum
tlf. 2294 8224
rasmus.wiuff@gmail.com
Suppleant
Stine Ring Hansen, Raadvad 17,
2800 Kgs. Lyngby, tlf. 2989 6053
billedhugger@stineringhansen.dk

LYNGBY KUNSTFORENING
Portnerboligen ved Sophienholm · Nybrovej 401 A · 2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden) · Bankkonto 1551-1033220 · CVR-nr. 31452686
www.lyngby-kunstforening.dk · info@lyngby-kunstforening.dk
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Formand
Lis Langvad, Asavænget 24, 2800 Kgs. Lyngby
tlf. 6167 0350 – 4588 0543
lislangvad@yahoo.dk

