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Brenderup Højskoles Kunstforening 

Se udstillingerne på: 

Brenderup Højskole 

Stationsvej 54 

5464 Brenderup 

Tlf. 64442414 

    - og på vores Facebookside 

Brenderup Højskoles  Kunstforening 

 

I bestyrelsen sidder: 
 
Joan Sørensen , joan@brenderuphojskole.dk (formand)             29723912 
Lars Blom Hansen, larsblomhansen@gmail.com  (kasserer)         24605052 
Helle Rosenkvist Volsgaard (folder)           21687060  
Helle Diederichsen        21647001 
Inge Dreyer  (kasserassistent)      28308183 
Bente Holm (suppleant)       22142122 

 Medlemmerne: 

 - præsenteres for 6 udstillinger årligt med kunst og kunsthåndværk 

 - får mulighed for at erhverve / vinde original kunst for et kontingent på 350 kr. årligt 

- deltager i lodtrækningen af værker indkøbt fra de forskellige udstillinger 

 - inviteres til højskolens åbne arrangementer 

- hver husstand kan tegne flere medlemskaber 

 - firmaer og virksomheder er velkomne til at tegne sig og dermed støtte foreningen 

 - chancerne for at vinde er gode, da højskolen indskyder et større beløb i foreningen 

For at deltage i lodtrækningen om kunst skal du indbetale dit kontingent i Nordfyns 
Bank reg. nr.. 6861 konto nr. 0001036994 senest d. 30/6  2021 for at være med i lod-
trækningen til generalforsamlingen lige efter nytåret . For nye medlemmer er fristen 
dog senest 1/12 for året 2021 

Forsidebilleder: Maleri af  Lærke Wuismann  (lwuismanb.wixsite.com) og  maleri af  Emil Staggemeier  

(www.bystaggemeier.dk) Bagsidebilleder :  Maleri af Emil staggemeier (www.bystaggemeier.dk) ,        
tush af Lærke Wuismann (lwuismanb.wixsite.com) og maleri af Tina Kragh (galleri-lejre.dk) og  



Kunstneren Emil Staggemeier aka 
Staggemeier er født i 1994 og har gennem hele 
sin ungdom været enormt betaget af kunst, og 
især graffitien har gjort indtryk på den unge 
kunstner.  

Staggemeier forsøger med akrylmaling, kul, 
tuscher og pastelkridt at give sine værker et 
minimalistisk og råt udtryk med sporadiske 
streger og elementer fra graffiti-verdenen. 
Graffitidelen i Staggemeiers kunstværker kom-
mer til kende ved den meget letgenkendelige 
signatur, som nærmest fungerer som en slags 
”tag” og dermed bliver en del af maleriets ud-
tryk og helhed. 

Sæt allerede nu X i kalenderen  
tirsdag d. 12/1-2021. kl. 19.30.             
Her afholder Kunstforeningen  
Generalforsamling. Der vil traditionen 
tro være lidt ost og et glas  
vin for 30 kr. 
 
Har du ikke mulighed for at komme,  
kan du aflevere en prioriteret liste over 
de kunstværker du ønsker, hvis du  
vinder lodtrækningen. Denne skal være 
formanden i hænde senest  
mandag d. 11/1-2021. 
 
Følg os på Facebook 

FEBRUAR/MARTS 
Emil Staggemeier   

MARTS/APRIL 
Lærke Wuismann  

Foreningens formål er at  

vise forskellige udstillinger  

af kunst og kunsthåndværk  

af høj kvalitet til inspiration  

og oplevelser. 

Udstillingerne kan  

desuden være en ekstra  

dimension for gæsterne  

ved højskolens åbne  

arrangementer. 

 

 
(www.bystaggemeier.dk) 

MAJ 

Lærke Wuisman er portrætmaler og underviser. 
Hun interesserer sig for mennesker, psykologiske 
mekanismer og livets potentiale, samt for samspil-
let mennesker imellem samt adfærdsmønstre hos 
os mennesker og de dyr vi deler planeten med. 
Hun finder inspiration i naturen og kulturens gensi-
dige påvirkning af hinanden – især den moderne 
livsforms indvirkning på mennesket og det globale 
miljø. 
Som billedkunstner arbejder hun med blækpen, 
collage og oliemaleri, og skaber hovedsageligt por-
trætter.  
Lærke Wuisman har medvirket i  programmet Dan-
marks Bedste Portrætmaler på DR.    
(lwuismanb.wixsite.com, www.varte.dk) 

Tine Kragh 

Tine Kragh er kunstner og har udstillet mange ste-
der i Danmark og udlandet. Udover det har hun en 
cand.mag. i kunsthistorie og laver kunstforedrag og 
rejser.  
 ”Tine Kraghs malerier i Galleri Gl. Lejre var  fulde af 
poesi og naturlyrik, som de afspejlede en sart og 
flygtig natur set tæt på og i frøperspektiv. Et mikro-
kosmos af stængler, blomster og insekter; ofte på 
en baggrund af forvitrede flader- forenklet, renset 
og næsten stiliseret, diffust og dirrende som fra en 
tilstand mellem drøm og opvågnen- et indtryk, der 
forstærkes af nogle svævende sten, sarte, pastelag-
tige farver og materialets på én gang grove og  lufti-
ge struktur."  (www.tinekragh.dk) 

https://lwuismanb.wixsite.com/laerke-wuisman

