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Nyhedsbrev nr. 15 
 

            
 

18 naivisterne i Galleri Gilberg 
 

Galleri Gilberg fejrer sin 2 års fødselsdag med et brag af en naivistudstilling. 
 
Når Galleri Gilberg fredag den 9. januar slår dørene op til deres 2 års fødselsdagsudstilling, bliver det med 
noget af den bedste naivistiske kunst, der i øjeblikket kan vises i Danmark. 
 
”En hyldest til det gode humør III” er titlen på udstillingen, da det er tredje gang, vi præsenterer de populære 
naivister i Fredericia. 
 
Der bliver trængsel på væggene i galleriet, og vi er meget glade for, at udstillingen ”En hyldest til det gode 
humør” bliver værdsat af både kunstnere og publikum.  
I år præsenterer vi hele 5 nye kunstnere på udstillingen, og vi skal nok få plads til alle disse farverige og 
glade billeder.   

 
Følgende kunstnere deltager på udstillingen ”En hyldest til det gode humør III”: 

 
• Allan Hytholm, Ølstykke - keramik 
• Dorte Marcussen, Aarhus – maleri  
• Edel Bærskog, København – maleri 
• Erik Brøndum, Aalborg – maleri 
• Gunnar Nielsen, Vestbjerg - maleri                                  
• Hanne Gøtske, Fredericia – maleri  
• Hanne Højfeldt, Sulsted – maleri 
• Helen Nagel, Sønderborg - maleri 
• Ib Henssel Jørgensen, Ringe – Miniature-relieffer af huse 
• Ib Meyer, Ølstykke – maleri 
• Inge Selmer, Greve – maleri 
• Jan Thomas, Klampenborg - maleri 
• Jette Mørup, Allerød - maleri 
• Johnny Gilberg, Fredericia – maleri 
• Lone Villaume, København – maleri 
• Ole Grøn, Kysing Århus – maleri 
• Ole Justenlund, Ålborg - maleri 
• Tom M. Jensen, København – maleri 
 

                                                          
Der afholdes fernisering fredag den 9. januar 2008 fra kl. 15.00 til kl. 18.30, hvor det vil glæde os at se gamle 

som nye kunder. Flere af de udstillende kunstnere vil være til stede ved ferniseringen. 
Vi byder i dagens anledning som sædvanlig på lidt chips og et glas rødvin. 

 
Udstillingen løber i perioden fra den 9. januar 2008 og frem til den 7. februar 2008. 

Åbningstiderne fortsætter som hidtil, idet vi holder åbent på fredage fra kl. 15.00 til kl. 18.30  
og på lørdage fra kl. 9.30 til kl. 13.30 og evt. efter aftale. 

 
 

Vel mødt i Galleri Gilberg i 2009. 
 

Venlig hilsen 
 

Vivi & Johnny Gilberg 
 
 


