
TORSDAG D. 25. APRIL: Vi starter sæsonen, i samarbejde med  
Hjerteforeningen i Dronninglund, med en gåtur i de skønne 
omgivelser omkring Kunstcenteret, efterfulgt af et spændende 
foredrag af lærer Peter Christensen, der fortæller om 
»Caminoen – den Franske Vej«. Klokkeslet, se hjemmeside.

FREDAG D. 10. MAJ 
KL. 19: Den kendte guitarist 
Kaare Norge giver koncert. 
Man kan samtidig fordybe 
sig i hans billeder, der 
udstilles på Kunstcenteret i 
perioden 5. maj til 16. juni.

FREDAG D. 14. JUNI: Vi 
indvier vores nye scene i 
Skulpturgården med et brag 
af en koncert med Billy 
Cross & band. Dronninglund 
Borgerforening er 
medarrangør. Klokkeslet, 
se hjemmeside.

SØNDAG D. 16. JUNI
KL. 10-17:  
ÅRETS MARATONSANGDAG 
med, håber vi, 400-500 
deltagere. Det er 6. gang, vi 
dagen lang synger 80-100 
sange fra Højskolesang-
bogen efter forslag fra 
kendte indledere.
Højskolesangdagen, der 
som sædvanligt  holdes i 
samarbejde med  
Menighedsrådet, foregår i 
det fri i Skulpturgården. Vi 
håber på tørvejr, men skulle 
det blive regn, så rykker vi 

bare indendørs. Der er fri adgang. Kunstcenteret står for det 
praktiske , og der kan dagen igennem købes mad og drikke. 
Højskolesangbogens 18. udgave vil være til stede og kan lånes 
vederlagsfrit.

Efterårsprogrammet er ikke helt på plads endnu, men der vil 
også her komme musik, foredrag og, ikke at forglemme, 
Dronninglund Kunstcenters store Julearrangement »Jul på 
Kunstcenteret«.

Se nærmere om billetsalg og billetpriser på hjemmesiden  fra 
medio februar.
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I Galleributikken findes et unikt og spændende udvalg af gaveartik-
ler, kunsthåndværk, tørklæder, kunstnerkort, og meget andet.

Galleributikken følger åbningstiderne på Dronninglund Kunstcenter.

Du behøver ikke betale entre til Dronninglund Kunstcenter for at 
handle i Galleributikken.

Mød Galleributikken på Facebook.
Galleributikken tlf. 9647 6601
Vi glæder os til dit besøg. 

I Kunstcentrets hyggelige Café kan man slappe af og nyde den 
spændende arkitektur i huset og den smukke natur udenfor. 
På hverdage kan man købe kaffe, te og andre drikkevarer samt 
lækre kager. I weekender og på helligdage tilbydes desuden lette 
frokostretter.

Ved særarrangementer med spisning tilbydes en række specielle 
menuer. Kontakt daglig leder, Jørgen Ingvardsen, tlf. 22 66 99 78 
eller e-mail: jing@email.dk. for yderligere information. Det gælder 
også gruppebesøg, hvor vi gerne åbner uden for den normale 
åbningstid.
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Øvrige arrangementer Galleributikken Caféen Sæson: 17/3-20/12 2019

Dronninglund Kunstcenters Venner

Foreningen, som blev stiftet i 2001, har udelukkende til formål 
at udbrede interessen for, samt gennem donationer, at støtte 
Dronninglund Kunstcenter

Som medlem får du en række fordele:
• Personligt medlemskort 
• Ubegrænset og gratis adgang til Kunstcentrets udstillinger
• Invitation til alle Kunstcentrets udstillinger og ferniseringer
• Nyhedsbrev med information om Kunstcentrets udstillinger 
 og øvrige aktiviteter
• Reduceret entrépris ved specielle arrangementer

Et årskontingent koster 225 kr. Man bliver medlem ved at:
• kontakte kasserer Bjarne Eriksen på tlf. 2169 9725/ 9884 3725
 eller pr. mail b.ak.lindgreen@eriksen.mail.dk 
 – og få et girokort tilsendt
• indbetale 225 kr. pr. person på konto 9044-0000137235
• tilmelde sig i Kunstcentrets reception.

Læs mere om Venneforeningen på
www.dronninglund-kunstcenter.dk

Åbningstider

Kunstcentrets åbningstider i udstillingsperioderne:
Lørdage, søn- og helligdage 11-17. Hverdage 13-17. 
Mandage lukket.
Vær opmærksom på lukkede uger ved udstillingsskift.

Entré:
Voksne kr. 60,-. 
Børn under 12 år gratis. 
Grupper kr. 50,-
Medlemmer af Ældre Sagen kr. 50,-

Foto: Frank Nielsen
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Jens Jørgen Nielsen:
Samling af Axel Lind og Niels Helledie.

Anonym:
»Klassisk modernisme – og noget mer’«
Bl.a. Ernst, Aksel Jørgensen, Lundstrøm, 
Poul Nielsen, Rude, Swane, Søndergaard

18 kunstnere viser værker inden for ma-
leri, skulptur, grafik og kunsthåndværk.

Udstillerne er:
Marianne Stenberg, Jytte Lysgaard, 
Annette Ravn, Marianne Schultz, 
Kathrine van Godt, Majken Bilgrav, 
Lisbeth Hedegaard, Kirsten Overgaard, 
Melaine Christensen, Janne Wollesen, 
Elisabeth Asli, Anders Børgesen, Hanne 
Sørensen, Silja Salmistu, Rikke Barlebo, 
Margrethe Christensen, Rebekka Borum 
og Søren Wullum.

Jyske medlemmer af Kvindelige 
Kunstneres Samfund (KKS) fik opfordrin-
gen til at deltage i en udstilling med 
titlen »Ingen Blonder«.

En finurlig titel som kan vække nysgerrig-
hed og undren. En titel med et minimum 
af bindinger, og en titel som kan fortol-
kes frit af den enkelte kunstner.
Rigtigt mange tog mod opfordringen og 
tilmeldte sig.

Deltagerlisten er lang, så se derfor vores 
hjemmeside under udstillinger og find 
deltagernes navne der.

KÆLDERGALLERI: 

Billedkunstner Arnt Uhre

KÆLDERGALLERI: 

Gunilla Rosenberg, akvarel

KÆLDERGALLERI: 

Orla Klausen:
Originaltegninger til en lang række 
kendte tegneserier, bl.a Gøngehøvdingen

1. SAL: 

Kaare Norge: 
Farvestærke, naturalistiske malerier 
inspireret af årstidernes farver.

1. SAL: 

Billedkunstner, kolorist Leif Mosevang.

Nærmere program senere. 
Se hjemmesiden.

GRUNDETAGE: 

Ann Rasmussen: LYDLØS LYD
Store broderier i sort/hvid/grå inspireret af 
partiturers, fossilers og naturelementers 
tavse historier.

GRUNDETAGE: 

Gruppeudstilling med gruppen PLAN C:
Helga Bønsvig, Mariane Lyngsø, 
Pia Môller-Light, Lone Penstoft, 
Søren Romby og Luise Faurholt.

Samleres udstilling

3 forskellige udstillinger

3 forskellige udstillinger

Jul på Kunstcentret

Portrætudstilling

Påskeudstilling

Ingen Blonder Udendørs skulpturer17/3 – 7/4

5/5 – 16/6

13/10 – 10/11

17/11 – 20/12

23/6 – 25/8

14/4 – 28/4

1/9 – 6/10

Kunstner: Knud Odde

Kunstner: Søren Hagen

Kunstner: Christina Mosegaard

Kunstner: Anne Koldsø
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Kunstner: Axel Lind

Kunstner: Arnt Uhre
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Dronninglund Kunstcenter har i flere år 
tumlet med tanken om at lave en stor 
portrætudstilling. Også længe før tv har 
brugt temaet. Det er nu blevet realiseret, 
at vi har kunnet samle 18 af vores meget 
anerkendte billedkunstnere til at deltage 
i udstillingen.
Her vil blive vist mange forskellige 
angrebsvinkler på det at male et portræt. 
Lige fra tidligere tiders klassiske meget 
naturtro portrætter til mere skæve 
vinkler på et portræt.
Der vises portrætter i olie, akryl, tegning 
og skulpturelle portrætter.

Der er også i 2019 spændende tilbud i Kunstcenterets unikke 
omgivelser:
I skulpturgården udstilles værker af Asger Kristensen, Henrik 
Voldmester,  Peter Hesk og Poul Ranslet.
På forpladsen værker af Thomas  Kadziola, Jan Agerbo, Jørn Hansen 
og Stinne Teglhus.
Der er også mulighed for at gå en tur i Kunstcenterets smukke og 
afvekslende omgivelser på  den ca. 1 km lange natursti, der blev 
anlagt i forbindelse med skulpturudstillingen i 2018.
Se hjemmesiden for yderligere aktiviteter.

De deltagende kunstnere er:
Janusz Tyrpak, Linda Horn, Ingerlise 
Vikne, Robert Røssell, Maja Vendelbo, 
Line Holtegaard, Søren Hagen, Mette 
Tønder, Anne Koldsø, Christina 
Mosegaard, Knud Odde, Jan Klein, 
Thomas Andersson, Ninni Lodahl 
Gjessing, Peter Carlsen, Peter Martensen, 
Marit Benthe Norheim, Arnt Uhre, Oxana 
Mahnac

Kunstner: Peter Martensen

Dronninglund Kunstcenters historie

Den smukke og karakteristiske bygning på 1200 kvadratmeter med 
udstillingslokaler, galleributik og cafe på kanten af Jyske Aas  blev 
opført i 1977 af elinstallatør Birger Jensen, Dronninglund, i et sam-
arbejde med arkitektfirmaet Junker og Flyger. Han realiserede her-
med sin drøm om at skabe et moderne center for kunst og kultur 
for alle kunstinteresserede fra nær og fjern.

I 1985 blev Dronninglund Kunstcenter købt af Tvindimperiet, hvor-
efter der var stille om stedet frem til 2001, hvor det lykkedes lokal-
samfundet at samle de 4 mill. kr., der skulle til for at købe stedet 
tilbage. 

Siden har Dronninglund Kunstcenter levet op til Birger Jensens vi-
sion med 5-7 årlige spændende kvalitetskunstudstillinger indenfor 
maleri, skulptur, keramik og glaskunst foruden andre kulturelle ar-
rangementer mest indenfor sang og musik, bl.a. 
Maratonsangdagen på årets længste dag. 

Dronninglund Kunstcenter er som humlebien, der flyver, selvom 
den egentlig ikke burde kunne gøre det. Når  det alligevel går fint, 
skyldes det ikke mindst de mange, mere end 125 frivillige, der tro-
fast og entusiastisk slutter op om vores allesammens kunstcenter.

»Objekt 10«, Asger Kristensen »Hen over tid«, Jan Agerbo


