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Næste udstilling er 

   i Hillerød, Milnersvej.

Jeg ser frem til igen at udstille i Frederiksborg Centret nu bare i Royal 
Stage, som er den helt nye bygning i forbindelse med Frederiksborg 
Centret.

Jeg vil være at finde på stand nr. 65. Fribilleter til ferniseringen 
fredag kan bestilles og hentes hos mig (så længe lager haves) i 
værkstedet på Fjordparken 32, 3600 Frederikssund. Skriv eller ring.

Åbningstider og  køb af billetter til Kunstdagene kan ses her
http://royalstage.dk/kalendere/hillerodkunstdage2020/

Online kataloget kan ser her  https://www.onsitecatalog.com/catalogs/1568/8594/#/1

 

Galleri Himmerland 

Jeg deltager iøvrigt i åbningsferniseringen hos Galleri Himmerland den 
28. marts kl 11

Mine projekter 

I 2019 startede jeg et projekt, som handler om Jeppe      Aakjærs "Rugens 
Sange"

Det er blevet til en udstilling af samme navn, som der løbende bliver 
arbejdet på.

Ethvert maleri bliver lavet efter inspiration fra området omkring og ved 

http://royalstage.dk/kalendere/hillerodkunstdage2020/
https://www.onsitecatalog.com/catalogs/1568/8594/#/1


Limfjorden, især Thøger Larsens Lemvig, Johs V Jensens Farsø og 
selvfølgelig Jeppe Aakjærs Salling og Jenle. Alle malerier i denne serie 
følges af et vers eller digt fra digtsamlingen "Rugens Sange" 

Nordiske Drømme - er en anden serie af malerier, der handler om vores 
smukke natur i norden. 

Den kan både få et udtryk af abstrakthed, men også naturalisme. Dette 
er også en serie af malerier, der bliver arbejdet på løbende.

Akvarellerne er løbende en del af arbejdet og har været det gennem flere
år. Se nogle af dem her på siden. www.atelier1.dk 

 

Kalenderen 2020   

Jeg er stadig åben for at kunstforeninger og andre interesserede

kan få en udstilling.

PT. kan man få udstilling i månederne i august og december 2020.

Så ring eller skriv gerne til mig, så finder vi sammen ud af,

hvornår det passer Jer at få en udstilling. 

Jeg kører i hele Danmark 

Alle kunstforeninger kan få en udstilling i en periode på 1 eller 2 
måneder.

Kom gerne forbi til et uforpligtende besøg og se, hvad der er på 
staffeliet lige nu.

Ring gerne i forvejen på 2616 7573 - Det er så kedeligt at køre 
forgæves ?.

 

De bedste hilsner

Maiken Hejnfelt – www.atelier1.dk - maiken@hejnfelt.dk
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