
30. august 2022
  

 
Kunstarrangement  

Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 11.00

  
 

 

På forslag fra et medlem af SAS Art Club tilbyder 
vi nu et spændende besøg hos billedhugger Lene 

Stevns Jensen i Galleri Unicorn, Rørholmsgade 
13, kld.tv., 1352 København K.  

Lene Stevns Jensen er uddannet keramiker på 
Danmarks Designskole. Arbejde i tand lærte hun 
under et treårs ophold i Grønland. Lene Stevns 

Jensen arbejder i forskellige materialer som 
bronze, stentøj og tand, fortrinsvis mammuttand, 

og hun kombinerer ofte materialerne. 

Under besøget fortæller kunstneren, hvordan hun 
modellerer sine krukker, som hun indtil videre 

har modelleret omkring 20 af i 45–50 cm højde, 
forskellige i formen og dekoration, nogle på flad bund, nogle på tre ben og lige nu på to. Kunst-

neren fortæller også, hvordan hun støber i bronze og arbejder i tænder. 

Inden vi forlader galleriet, så er det hensigten, at SAS Art Club indkøber et af Lene Stevns Jen-
sens værker med henblik på udlodning til generalforsamlingen i 2023. Deltagerne kan være med 

til at påvirke valget af kunstværk. 

Besøget finder sted lørdag den 1. oktober 2022 kl. 

11. Mødetid er kl.10.50 ved indgangen til Galleri Uni-
corn. Prisen er 50 kr. per deltager. Kunstneren byder på 
lidt vin/vand og snacks. 

Der er mulighed for at spise frokost efter besøget i Gal-
leri Unicorn. Vi bestiller bord på Restaurant Under Uret 

(få minutters gang fra galleriet) til dem, der ønsker at 

spise en lørdagsfrokost (for egen regning      ). Du kan 

se, hvad restauranten tilbyder til frokost her. 

Tilmelding senest torsdag den 22. september 2022 

til Erik.Andersen2@outlook.com. Husk at oplyse del-
tagernes navne, dit telefonnummer og om vi skal bestille 

bord til frokost på Restaurant Under Uret til dig.  

Du får bekræftelse på din tilmelding og besked om, 
hvordan du skal indbetale deltagergebyret efter udløbet af tilmeldingsfristen.  

Du er velkommen til at tage gæster med til dette arrangement, men pladsen er begrænset. Vi 
tildeler pladserne efter først-til-mølle-princippet og medlemmer af SAS Art Club har fortrinsret. 

 
Venlig hilsen 
 
Erik Andersen, tlf. 35 25 16 14, Kunst- og Kulturudvalget 

 

Email: Erik.Andersen2@outlook.com   
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