HØRSHOLM
KUNSTFORENING
Naivister i Fuglsanghus
Birgit Højkilde, Birthe Einer-Jensen, Bonnie Rasmussen, Britt Zenth, Claus C. Larsen, Dorte Marcussen, Erik Andersen, Erik Brøndum, Hanne Højfeldt, Helen Nagel,
Isis de Siqueira, Jeanne Anthonisen, Jette Mørup, Judith Langellier, Kirsten Svenstrup, Knud Larn, Lene Worsøe, Lone Villaume, Lotte Martoft, Marianne Tümmler,
Mia Cara, Ole Justenlund, Randi Kajberg, Søren Andersen, Tomas Eriksson.

Fernisering lørdag den 11. januar 2014 kl. 14 – 17 i Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2,
Hørsholm.
Udstillingen er herefter åben kl. 12 - 17 alle fredage, lørdage og søndage til og med
søndag den 2. februar 2014.
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