
 
Kunstforeningen HK Østjylland

Udstillinger i efteråret 2020
i HK Østjyllands lokaler, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand

Fra 3. august til 28. september 2020 udstiller

Marianne Steenholdt Bork og Lasse Snorgaard

Fernisering mandag 3. august 2020 
kl. 17 til 18.30

Marianne Steenholdt Bork:

I Mariannes keramiske værker vil men-
nesket, dyrene og andre væsner indgå 
med mønstre, ornamenter og historier.

Detaljer og humor kan forekomme. 

Inspirationen kommer med iagttagelse 
af verden og dens former og farver 
samt den historiske og erfarede kon-
tekst.

Planer, processer og vildspor går op i 
en større enhed.

Lasse Snorgaard:

Lasse har de sidste 25 år arbejdet med 
kunst som udøvende billedkunstner og un-
derviser.

I 2017 valgte han at optimere sit kreative 
fokus yderligere, da han blev selvstændig, 
og han arbejder i dag som kunstnerisk/
musisk iPad konsulent, højskolelærer og 
analog/digital billedkunstner.

Lasse har helt sin egen stil og arbejder 
hovedsageligt med det abstrakte maleri og 
digital kunst, hvor han har stor fokus på 
processen og det gode håndværk. 

Det indebærer stor grundighed og mange 
forskellige arbejdsgange, lag, materialer og 
teknikker.



Fra 28. september til 1. december 2020 udstiller

Ninna Gøtzsche og Kung Hansen
Fernisering mandag 28. september 2020

kl. 17 til 18.30

Kung Hansen:

Kung er uddannet kunstmaler på 
Kunstakademiet i Bangkok. 

Hun har eget galleri i Hals “Atelier the Art-
ist” siden 2012 samt “Atelier the Artist” i 
Aalborg, nyåbnet i år.

Hun har undervist i 18 år og har åbnet 
egen malerskole.

Kung har udstillet i ArtNordic 2018-19 og 
er efterfølgende inviteret til flere store ud-
stillinger i udlandet.

Ninna Gøtzsche:

Ninna udvikler og afprøver hele tiden sit 
keramiske sprog og er optaget af, hvordan 
form, idé og materiale smelter sammen og 
bliver kunsthåndværk.

Med sine værker prøver hun at fortælle en 
keramisk historie. Den skal ikke fortælles 
med letgenkendelige billeder og tegn, men 
med form, materiale, idé og fordybelse. 

Ninna er uddannet fra Glas- og Keramik-
skolen på Bornholm, hvorefter hun har 
arbejdet tre år som keramiker i London. Nu 
bor hun i Aarhus, hvor hun har værksteds-
butikken Formuleret i Jægergårdsgade. 



Kunstforedrag 

v/Brit Vittrup om

Kathrine Ærtebjerg og Mia-Nelle Drøschler  
onsdag 7. oktober 2020, kl. 19

i lokalerne hos HK Østjylland

Kathrine Ærtebjerg (1969) tiltrak sig allerede un-
der uddannelsen stor opmærksomhed med sin helt 
særlige malestil, der virker både eventyragtig og 
surrealistisk.

Hun fokuserer på det fortællende og figurative. 

Kathrine skaber også såkaldte symbolistiske skulp-
turer i keramik og træ.

Hun var som en af flere kunstnere med i udsmyk- 
ningen af Frederik d.8.s Palæ på Amalienborg i 2010.

Mia-Nelle Drøschler (1978) arbejder i sin kunst 
bl.a. med drømme og erindringer. 

I sine malerier og vægmalerier indfanger hun scener, 
hvor hendes hukommelse og drømme kolliderer mel-
lem fortid og nutid.

Hun arbejder med flere medier, hvor hun undersøger 
et indre psykologisk billedrum - den indre biograf. 

Fra 1. december 2020 til 1. februar 2021 udstiller

kunstforeningens egne medlemmer
Fernisering tirsdag 1. december 2020

kl. 17 til 18.30
Bemærk: Der er indlevering torsdag 26. november 2020 fra kl. 15 - 18 i kantinen, 
HK Østjylland. 
Medlemmer der ønsker at udstille, kan indlevere op til 4 værker. 

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at sortere fra pga. pladsmangel.

Billetter kan købes til ferniseringen 28. september 2020.  
Pris 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer. Der serveres et glas vin i 
pausen. Kun kontant betaling!



Kunstforeningen afholder 
Ordinær generalforsamling
onsdag 21. oktober 2020

Generalforsamling starter kl. 19, men kunstværkerne kan ses fra kl. 18.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsen
 På valg er: Lise Hamborg
  Kjeld Pedersen
  Hanne Christensen (vælges for 1 år) 
 Suppleant: Allan Bang Olesen
 Revisor: Torben Thomassen
 Revisorsuppleant: Lillian Gade
7) Eventuelt

8) Bortlodning af kunstværker

Med venlig hilsen
p.f.v.
Formand Lise Hamborg

Bemærk: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Lise Hamborg i 
hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til lise.hamborg@
outlook.dk

Som medlem af kunstforeningen kan du deltage i alle udstillinger, deltage i ud-
flugter og vinde spændende kunstværker.


