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Den lokale kunstnergruppe Ni Liv viser sammen med
gæstekunstnere foto, grafik, keramik, maleri og skulptur
Af Peter Klar

Den lokale kunstnergruppe "Ni Liv" sammen med seks gæsteudstillere viser
unik kunst indenfor foto, grafik, keramik, maleri og skulptur i Kirkehavegaards
to sale fra onsdag 31. marts til søndag 11. april.
Udstillingen har åbent i Påsken samt lørdag og søndag kl. 12-16 og på
hverdage (tirsdag-fredag) kl. 17-19.
Der er fernisering onsdag 31. marts kl. 19-21.
Udstillingen åbnes af Hanne Kjær.
Kl. 20 er der lodtrækning om ni gevinster skænket af Ni Liv.
Ni Liv består af fotograf Allan Nørregaard, keramiker Anette Christiansen,
billedkunstner
Dan Rasmussen, billedkunstner Elisabeth Bækmark. billedkunstner Helle
Malling Beck, billedkunstner Inger Andersen, keramiker Lasse Birk og
keramiker Rikke Fjalland.
De seks gæsteudstillere er keramiker Birte Troest, Nysted, grafiker Britta
Kjærulff, Birkerød, billedkunstner Isis de Siqueira, Kalundborg, billedhugger
Jørn Hansen, Særløse, billedkunstner Lene Sandvang, Hillerød, og
billedkunstner Susse Volander, Brønshøj.
Det er femte gang, at gruppen udstiller på Kirkehavegaard, men kun tredje
gang under navnet Ni Liv.
De øvrige gange var i 2001, 2003, 2005 og 2007. Derudover har gruppen
udstillet i Galleri Malling Beck i 2005, i Frederikssund Kunstforening og
Birkerød Kunstforening i 2007, samt i Furesø Kunstforening i 2008.
I juni skal gruppen udstille i Galleri Rasch i Rønne på Bornholm.
Ved lokale udstillinger er det fra 2005 blevet en tradition, at hvert medlem af
gruppen med god hjælp fra de tre keramikere fremstiller og dekorerer en
"Årskat", som sælges på udstillingen.
I forbindelse med den nye udstilling er det "Årskat" nr. 3, som er til salg
formedelst 999 kroner, og man skal være hurtig for at sikre sig en af de
eftertragtede katte, da de som regel sælges i løbet af kort tid på
ferniseringsdagen.
Man kan også være heldig at vinde den kat, som er med i lodtrækningen på
ferniseringsdagen.
Mere info kan findes på www.niliv.dk.
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