
INVITATION TIL FERNISERING 

på ny kunstudstilling: MARKEN -  i Voldum-Hallen 

i maj til og med august måned 2016, hvor 

Henrik Thomsen, Voldum
udstiller fotokunst på vægge og i glasmontren.

Ferniseringen afholdes torsdag den 12. maj 2016  kl. 17 – 18     

Bemærk venligst at denne dato er ændret pga. helligdag den 5. maj  

Eksempler på Henrik Thomsens fotokunst: 

Henrik Thomsen  har tidligere udstillet sin fotokunst her i hallen, nemlig midt i 2010, hvor vi så 

hans fine fotos fra Færørerne. Favrskov kommunes kunstudvalg blev så begejstret for hans fotos at 

de købte 4 af dem, som venligst er udlånt til Hallen, hvor de kan ses i cafeteriet. 

Lige nu udstiller Henrik på Galleri Grevelsgaard i Fausing, hvor det bl.a. er fotos fra New York og 

Bosnien, hvor han viser sin fototeknik ved at fremhæve centrale motiver i fotoet med farve, medens 

resten af fotoet står i sort-hvidt. Det bør I tage forbi og se! 

Som noget nyt har Henrik fotograferet de 38 stenskulpturer, der udstilles langs Lilleåen indtil 1. 

august – og som bruges i den 56 siders store brochure, som beskrivelse af  udstillingens værker. 

Denne brochure med de fine fotos udleveres gratis på kommunens biblioteker. 

Denne gang viser Henrik fotos efter dogmeprincippet: Alle fotos er taget af marken uden for 

familiens hus. Over 2000 fotos er kogt ned til udstillingen og krydret med en idé om at kunne tilføje 

et krydderi af kunstnerisk vinkel på billederne. 

Der vil selvfølgelig være et glas vin og lidt snaks til jer, som det sig hører til ved en sådan lejlighed. 

Til orientering afholdes næste fernisering Torsdag den 1. september 2016 kl. 17 for en udstilling 

med kunstmaler  Agnete Møller, fra Bjerringbro, der udstiller malerier på væggene og Uffe 

Pedersen, Voldum, som viser sin samling af små traktorer i glasmontren.  

 Venlig hilsen fra kunstudvalget: Kaja Mikkelsen, Jane Eriksen, Gudrun Paulsen og Hans Frørup. 

Kontakt gennem: tlf. 2967 1560 eller mail: frorup@privat.dk. 

Den 24. april 2016 
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