
Kunstforeningen  

Der inviteres igen i år til 
Skt. Hansfest i galleriet.  

Kunstforeningen vil som de 
foregående år invitere til en 
hyggelig komsammen med 
lækker menu og vulkanorg-
let tændt. 

Skt. Hans er en af de tradi-
tioner udover nytårskuren 
som kunstforeningen hvert 
år er værter for. 

Der vil komme besked ud 
omkring de andre arrange-
menter som fortiden er i 
støbeskeen. Husk man på 
galleriets hjemmeside kan 
se alt om kunstforeningen. 

www.juelverlandart.dk  

 

De fleste kender nok Kaare 
Norge for hans fantastiske 
guitarspil, men Kaare Nor-
ge er også en fantastisk 
dygtigt billedkunstner. 

 

 

 

 

 

Hans billeder rummer den 
samme dybde og ro som 
hans som han unikke måde 
at formidle musikken på. 

Motiverne er ofte store 
landskabsbilleder udtrykt 
med  spartel og pensel. 

 

Næste fernisering bliver 6 
juni, kunstneren tager tu-
ren fra det syd franske hvor 
hun har stor succes med 
sine skønne billeder. 

Claudie Poinsard født og 
opvokset i Frankrig og dat-
ter af en fransk far og en 
mor fra Cameroun. 

Claudies billeder afspejler 
livet med de facetter det nu 
engang byder os. 

Billeder udtrykkes i rolige 
og velovervejede farver og 
motiver 

 

 

 

 

Kaare Norge  

Erhvervs og Kultur Kometerne 
Er du kvinde og har du lyst 
til at komme i et netværk 
med andre kvinder skulle 
du overveje Kometerne. Vi 
har netværksmøde en gang 
om måneden, næste gang 
med skuespiller og stemme-
coach Lisbeth Holdt Jør-
gensen som giver gode råd 
om kropssprog, kommuni-
kation og formidling. Lis-
beth er en spændende og 
sjov pige som til daglig 
stemme coacher på Det 
Kongelige Teater.                                          

Selv samme Lisbeth har 
lovet at lave en forestilling i 
for Kultur Kometerne, hvor 
hun opfører Franz Pander 
af Herman Bang. 

En intim forestilling med 
begrænsede pladser. Billet-
ter købes på https://
billetto.dk/da/events/franz-
pander-verland  

 

 

 

Kultur og Erhvervs Kome-
terne drives i fællesskab  
Pia Juel Verland og       
Susanne Bruggisser alle 
arrangementer både på kul-
tursiden såvel som på er-
hvervssiden kan ses på vo-
res hjemmeside. 

www.kometerne.dk 

Her annonceres netværks-
datoer osv. 

 

 

Nyhedsbrev  

Pinseruten 

Galleriet er traditio-
nen tro igen i år med 
i kunst i Pinsen. 

Som altid med en 
masse spændende 
kunst på lager, mere 
en 20 forskellige fa-
ste kunstnere. 

Vi båder på et lille 
glas mens der kigges 
på kunst og håber 
vejret er med os så vi 
kan have dørene åb-
ne ud til den smukke 
fjord. 

Håber at se rigtig 
mange af jer. 
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