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Brenderup Højskoles Kunstforening 

Badsidebilleder: skulptur af ler og papirfiber af Gitte Krabbe(gittekrabbe.dk)  og maleri af  Ingrid-Marie Thor-
lacius Troelsen. Forsidebilleder :  Skulptur af Steffan Herrrik (Steffanherrrik.dk) og maleri af  Ingrid-Marie 
Thorlacius Troelsen.  

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) 
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  2020for at være med i lod-
trækningen til generalforsamlingen lige efter nytåret . For nye medlemmer er fristen 
dog senest 1/12 for året 2020 



 
 

I foråret fyldte Steffan Herrik 70 år. Det fejrer vi med en ud-
stilling af nogle af hans værker fra 50 år kunstnerisk virke.  

Steffan Herrik er en kunstner, som udtrykker sig på mange 
måder med tegning, grafik, maleri, og han er især kendt for 
sine skulpturer, som han kalder ”Gumozoer”. 
”Gumozoerne” er figurer, som er krydsninger mellem mange 
forskellige levende væsener, men der sniger sig altid nogle 
menneskelignende træk ind, som får dem til at virke foruroli-
gende i deres dobbelthed. Nogle er elskelige og underfundige 

væsener, andre truende og ondskabsfulde. (http://aarup.dk) 

Steffan Herrik vil til Generalforsamlingen i januar fortæl-
le om sit liv som kunstner og sin kunst. 

 

Gitte Krabbe arbejder med forskellige materialer afhængigt af hvilke udtryk og egen-
skaber, hun ønsker at fremme. 

Hendes foretrukne materialer er bronze, beton, ler, gips, andre former for papirmas-
se, som hun selv fremstiller, samt maleri af forskellig art, herunder resinmaleri. Fæl-
lesnævner i udtryk er sanselighed, bevægelse og organiske former i klodset yndefuld-
hed. 

”Mine største inspirationskilder er en 
kombination af naturfænomener, forun-
dring over eksistens og konsekvenser af 
det menneskelige sinds på samme tid, 
skrøbelighed, blindhed og uopmærksom-
me drift imod kortsigtet selvtilfredsstillel-
se, destruktion og selvdestruktion. ” 

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 

AUGUST/SEPTEMBER 
Gitte Krabbe  

OKTOBER/NOVEMBER 
Ingrid-Marie  Thorlacius  

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. 

 

Steffan Herrik (www.gittekrabbe.dk) 

(www.steffanherrik.dk) 

(www.gittekrabbe.dk) 

DECEMBER/JANUAR 

Ingrid-Marie Thorlacius Troelsen arbejder både som billedkunstner og skuespiller. Hun 
er født i 1989 og vokset op i Kærby i nærheden af Brenderup. Ingrid-Marie har fra helt 
ung modtaget privatundervisning af billedkunstner Gunnar K Hansen. I 2013 gik hun på 
kunstskolen Vera, hvor hun bevægede sig mere i den performative retning. I 2017 fik 
hun en bachelor i skuespil fra Den Danske Scenekunstskole i København.  

”Jeg eksperimenterer med at få mine to verdener - skuespil og 
billedkunst - til at mødes. Jeg bruger oliefarver og får tit af vide 
at jeg har “mine farver” - noget med blå, støvet gul og grøn. 
Gode farver er meget vigtigte for mig. Jeg maler primært men-
nesker - de har altid fascineret mig. Menneskers ansigter især.  
Når maleriet er færdigt opdager jeg ofte, at det forsøger at ud-
trykke noget om "det lille drama": En kvinde alene i stuen, blikke 
udvekslet på dansegulvet, stilheden mellem to, en blomst og et 
vindue, nogle hænder, et lille smil. 
Så her - en invitation indi det intime rum bag ordene .  

http://aarup.dk/

