
UDSTILLING: Hundested
Kunstforening inviterer alle
interesserede til en festlig 
forårsudstilling på Fyrgården
med de to naivister Lone Vil-
laume og Dorte Marcussen.
Udstillingen åbner lørdag
den 17. april kl. 13, hvor
mindst en af kunstnerne vil
være tilstede og fortælle lidt
om sin kunst, og varer frem
til den 24. maj.

Både Lone Villaume og
Dorte Marcussen hører til
blandt Danmarks kendteste
naivister og har udstillet på
en lang række anerkendte,
censurerede udstiller i Dan-
mark og rundt omkring i Eu-
ropa. Dorte Marcussen er re-
præsenteret i Hendes Maje-
stæt Dronning Margrethes
Kunstsamling, og Lone Vil-
laume i den permanente sam-
ling på Kunstindustrimuseet
i København.

Lone Villaume fortæller
om sig selv: 

- Det er mødet mellem
mennesker, der har min in-
teresse. Mennesker i daglig-
dags situationer - på gaden,
på cafeen, i parken. Og
næsten altid fulgt af hunden. 

- Som iagttager ser jeg den
humoristiske og pudsige side
af mine medmennesker, der
altid - som mig selv - er lidt
oppe i årene. At vise at der
stadig er humør og mod på li-
vet. Jeg beskriver det, jeg op-
lever, men  digter også videre
og skaber mine egne histo-
rier. Og måske er det mig,
der som hunden på billedet
holder øje med det hele.

Om Dorte Marcussens
kunst udtaler redaktør af
Kunstavisen Tom Jørgensen
bl.a.:

- Man kan let lade sig for-
anledige til at tro, at en naivi-
stisk kunstner har noget med
naivitet i betydningen »ube-
hjælpsomhed« at gøre. I

Dorte Marcussens tilfælde
kan intet imidlertid være
mere forkert.

- Når hun i sine malerier

opererer med en billedop-
bygning, der ikke er klassisk
centralperspektivisk, er det
for at understrege sin beun-
dring for og inspiration af
flere forskellige udtryksfor-
mer: romanske kirkeud-
smykninger, almuekunst, ori-
entalske billedtæpper, gamle
almanakker og børnetegnin-
ger for bare at nævne nogle.

Alt gjort meget bevidst og
overordentligt dygtigt med
en sikker sans for den dyna-
miske komposition og med
en glimrende koloristisk for-
ståelse. En inspiration fra den
ikke-elitære, folkelige kunst,
som Dorte Marcussen har
tilfælles med Cobra-kunst-
nerne, ikke mindst Asgar
Jorn.

Forårsudstillingen på Fyr-
gården holder åbent torsdag-
søndag, incl. diverse hellig-
dage, kl. 13-16.
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Et eksempel på Lone Villaumes kunst - møde mellem mennesker, altid med hund.

Dorte Marcussens malerier har ikke en almindelig klassisk billedopbygning.

Naivister på Fyrgården

Hej Line og Kasper

Tillykke med konfirma-
tionerne d. 18. og 25. 
april 2010. Håber I får 
nogle kanon dage samt 
fest den 1. maj 2010 i 
Tisvilde

Knus far og mor

25 års  
jubilæum

I anledning af at vores mangeårige trofaste  
medarbejder malersvend Tonny Petersen har været  

ansat hos os i 25 år den 18. april 2010.
Afholdes der reception på Firmaets adresse: 

Mandag den 19. april 2010 
kl. 14.30 til 16.30

Hvor forretningsforbindelser, kollegaer,  
venner og familie er meget velkomne.

Tjalkavej 7
3370 Melby

Velkommen: RADIOKLUBBEN, Frederiksværk

RADIOKLUBBENS Bankospil
Søndag den 18. april kl. 13.30, 

Fritidscentret, Jernbanegade 2, Fr.værk

Medlemskort/pladsbestilling: Tlf. 4772 3061 / 2483 3777
Spil igen den 2. maj

Seriespil: 150,- kr. på alle 3 rk.
5 ekstraspil: 1. rk. 200.- 2. rk. 300.- 3. rk. 500.- kr.

Lotteri/Puljespil/Freeplay/Mini/Stjernebanko

BANKOBUS /Adrian:  Afg. Hundested St. Karlsminde kl. 12.00 

47 72 04 55 kosmorama.dk
Nørregade 10 B 3300 Frederiksværk

Vi åbner ½ time før 1. forestilling

Til onsdag kl. 18.45
PRECIOUS

Lørdag og søndag kl. 17.00
KARLA OG JONAS

Kommende Film
22/4: An Education

29/4: Iron Man 2
29/4: Submarino

Fra tors kl. 18.45. Tirs lm (20/4) kl. 10
A SINGLE MAN

Lørdag og søndag kl. 15.00
SÅDAN TRÆNER DU DIN DRAGE

Tirs. lm (13/4) kl. 10. Til ons kl. 20.45
INVICTUS

Fra torsdag kl. 20.45

KOSMO RAMA

Tirsdag d. 13/4 til tirsdag d. 20/4

SKYGGEN.DK

Reception
I anledning af min 60 års 

fødselsdag afholder jeg recep-
tion for venner og bekendte 

lørdag d. 17. april fra kl. 10.00 
- 12.00 til lidt mad og drikke 
i Frederiksværk Firmaidræts 

klublokaler, Prambovej 7.

Jørn Pedersen

HUSK BANKOSPILLET
Hver torsdag kl. 19.00 på Kulsviergården, Alsønderup

“D.U.P.40” . Tlf. 48 26 88 46

BANKOSPIL - RAMLØSE FORSAMLINGSHUS
Hver onsdag kl. 19.15

Seriespil 50 x 100 kr. og 10 x kødpræmier
4 ekstraspil - 200 kr. -  300 kr. - 500 kr.

Diverse spil - bingo - potbanko - kort m.m.
KUN FOR MEDLEMMER.

Medlemsskab skal tegnes på forhånd
på tlf. 48 39 35 90 el. 48 71 25 21

Husk bankobussen fra Hundested via Fr.værk til Ramløse.
               Husets Venner

Hver onsdag kl. 19.00

BANKO PÅ ARRESØHUS
HVER TORSDAG KL. 19.00

50 x 150 kr. - 3 ekstraspil om kontanter
Medlemskort tlf. 47 72 04 60 Røgfrit banko

Børge fylder 70

Du ønskes hjertelig 
tillykke på lørdag.
Vi håber, du får 
en dejlig dag.

Kærlig hilsen
Karen, Birthe, Helle, 
Anne og familie

CAFÉKONCERT: Lørdag
den 17. april kl. 15 er der
opera i Gjethusets cafe.
Hele to underholdende
operaer er på programmet,
når fem topuddannede san-
gere og en begavet pianist
opfører »En mangelfuld ud-
dannelse« af franskmanden
Emmanuel Chabrier (1841-
1894) og »Mirakeldokto-
ren« af Georges Bizet
(1838-1875).

I »En mangelfuld uddan-
nelse« møder publikum det
purunge franske ægtepar
Gontran og Veronique på
deres bryllupsnat, som vol-
der den erotisk uvidende
Gontran store kvaler. Han
søger hjælp hos den ældre
og belæste herre, Pausa-
nias. Men kan han hjælpe i

denne delikate sag?
I »Mirakeldoktoren« har

parret mange år senere
slået sig ned i en dansk pro-
vinsby, hvor Gontran er ble-
vet borgmester. Deres
unge datter Laurette er
vildt forelsket i kaptajn Sil-
vio, som ikke falder i hen-
des faders smag. Der her-
sker kaotiske tilstande i
borgmestergården. Den
eneste, som kan hjælpe, er
den mystiske Mirakeldok-
tor.

Der er lagt op til en efter-
middag med musikalske
løjer i charmerende stil.
Først på fransk og så på
dansk.

Bag cafékoncerten står
Gjethusets Venner. Billetter
købes ved indgangen.

Rullende opera i Gjethuset


