Kunstugen
7. – 12. august
2016

Kunstuge 2016.
Velkommen til nogle spændende dage med fokus på nyere kunst.
I ugens løb er der mulighed for at møde en række kunstnere, der vil
fortælle om og vise noget af den kunst, de arbejder med.
I ugens løb vil der være foredrag/fortælling ved følgende kunstnere,
som man kan læse mere om på deres hjemmesider
(brug linket, der står bag navnet):

Værk af Trine Høy

Peter Carlsen, maler - www.petercarlsen.dk
Anita Viola, maler - www.anitaviola.dk
Maria Klust, maler - http://kuba-n.dk/marie-klust
Anne Marie Johansen, maler - www.annemariejohansen.dk
Inger Winther, grafiker - www.ingerwinther.dk
Vibeke Fonnesberg, maler, skulptør - www.vibekefonnesberg.com
Trine Høy, maler, skulptør - www.tmh-kunst.dk
Eric Kaare, gallerist - www.nordenvind.dk
Dagene byder på en eftermiddagstur til Tønder, og en
heldagsudflugt til Rendsburg, hvor vi bl.a. skal besøge
”Kunstwerk Carlshütte”.- www.nordart.de
Filmaften om kunstnerparret Gerda og Einar Wegeners liv,
kirkekoncert og mulighed for besøg hos lokale kunstnere er også på
programmet.

Maria Klust udstiller i
Dormitoriet

Dagene indledes med at foredrag om Kristian Jensen, der udover sit
virke som skolepsykolog, var kunstelsker og en ivrig skribent i
”Kunstavisen”.
Kristian Jensen var i mange år en af ildsjælene bag Løgumkloster
Refugiums kunstuger, og hans nære ven Flemming Møller Mortensen
vil fortælle om ham og nogle af alle de kunstværker, han havde samlet.

I

Anita Viola Nielsen udstiller på museet Holmen

Om de to workshops ”Mal et billede”
skriver Eric Kaare og Anne Marie Johansen:
Vi har alle materialer med, og vil naturligvis være klar til
at guide deltagerne ind i billedfortællingen, teknisk såvel
som motivvalget.
Skulle nogle have lyst til at lave ”Art books” - små bøger
man selv fremstiller i et enkelt eksemplar - så er der
også mulighed for det.
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SØNDAG 7. AUGUST
Ankomst i løbet eftermiddagen.
Der er eftermiddagskaffe/-te fra kl. 14.30 - 16.00
Aftensang i Løgumkloster kirke
Middag
Om kunstsamleren Kristian Jensen
v. Flemming Møller Mortensen, MF
MANDAG 8. AUGUST
Grafik - med meget mere - v. Inger Winther
Min kunst netop nu
v. Anne Marie Johansen
Eftermiddagskaffe/-te pause
Mal et billede - workshop ved Anne Marie Johansen og Eric Kaare
Kunstneren Peter Carlsen fortæller
TIRSDAG 9. AUGUST
Trine Marie Høy fortæller om sin kunstneriske vej
Mal et billede - workshop ved Anne Marie Johansen og Eric Kaare
Eftermiddagskaffe/-te
Det er også mulighed for besøg hos lokale kunstnere denne
eftermiddag
”Den danske pige” - om kunstnerparret Gerda og Einar Wegener
vises i ”Den gamle Biograf”.
Som optakt til filmen fortæller Eric Kaare om det kunstnermiljø,
de to var en del af.
ONSDAG 10. AUGUST
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Udflugt til Rendsborg, hvor vi besøger det gamle fabriksområde
”Carlshütte”, der nu rummer kunst og kunstudstillinger.
Pris: 350 kr. Husk pas
Koncert i Løgumkloster Kirke
TORSDAG 11. AUGUST
Kunstneren Vibeke Fonnesberg fortæller
Udflugt til Tønder. Pris: 150 kr.
Vi besøger museet Holmen, hvor kunstneren Anita Viola Nielsen
fortæller sin kunst og den udstilling, hun har på museet.
Gøglergudstjeneste
FREDAG 12. AUGUST
I mit kunstneriske univers
v. kunstneren Marie Klust, der udstiller i Dormitoriet.
Frokost - og afrejse i løbet af eftermiddagen

Pris pr. person
Dobbeltværelse: 4.995 kr.
Enkeltværelse: 5.495 kr.
Prisen er inkl. overnatning, program og
fuld forplejning.
Dog betales udflugterne særskilt.
Der er linned og håndklæder på værelset.
Værelset er til rådighed
til kl. 10.00 på afrejsedagen.

TILMELDING

Klik ind på hjemmesiden:
www.loegumkloster-refugium.dk og find programmet, hvor du kan tilmelde dig. Du kan
også maile eller ringe - se info nedenfor.
Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en
bekræftelse med betalingsoplysninger. Betalingen bedes
foretaget forud for opholdet.
Ønsker du en ekstra overnatning før eller
efter programmet er der mulighed herfor til
en særpris

.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Løgumkloster Refugium · Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T 7474 3301
mail@loegumkloster-refugium.dk · www.loegumkloster-refugium.dk

Om Løgumkloster Refugium
I 1960 blev refugiet etableret med det mål at skabe rammer for ro, fordybelse og nye
erkendelser tilrettelagt på folkelig, national, kulturel og kirkelig baggrund. Refugiet blev
tegnet af Rolf Graae og Richard Aas i slutningen af 50’erne. De 47 værelser, pejsestue,
spisesal og øvrige fællesrum med designklassiske møbler er centreret omkring den
skønne atriumhave. Fra refugiet er der direkte adgang til det middelalderlige
cistercienser-kloster og den smukke klosterkirke.
Refugiet ligger i et skønt naturområde med Brede å, der slynger sig igennem landskabet,
og med Draved skov og Kongens Mose ikke langt herfra. Vi må heller ikke glemme
Løgumkloster by, der ligger her med de mange hvide huse og markedspladsen, og
hvor kirkeklokkerne og Frederik IX’s Klokkespil klinger smukt i vinden.

