FREDAG 12. JULI 2019
- Atelierbesøg hos Parul Modha, Maribo og Kim Veber, Reersnæs

Kl. 13.00 byder Parul Modha velkommen i sit atelier på
adressen Leonora Christinas Vej 3, 4930 Maribo, hvor hun har
lovet at fortælle om og vise os eksempler på sin kunst.
Nogen vil vide, at hun har været repræsenteret på Lys over
Lolland de seneste år, således også i år, og helt aktuelt kan vi
fra lørdag den 29. juni til lørdag den 6. juli på Toldboden i
Nakskov opleve hende som et af medlemmerne i
kunstnersammenslutningen ”Den bevægede Kuffert”, som i år
henlægger deres kunstprojekt til vores by. 15 kunstnere vil i
den uge udstille deres kunst, men også skabe værker undervejs
og på forskellig vis inddrage børn og voksne heri. I 2012 blev
gruppen dannet med det formål at skabe samarbejde mellem
professionelle danske og tyske kunstnere i Femern Bælt
regionen med temaer omkring det at rejse. I år kommer
symposiet til at dreje sig om at rejse til søs, forbinde lande, folk,
kulturer og erhverv ad søvejen under titlen ”Ultra Marin”.
Derfor er valget faldet på den gamle værftsby
Nakskov.

Ca. kl. 14.30 vender vi blikket mod kunstneren Kim Veber, og
besøger ham på hjemadressen Reersnæs Strandvej 97, 4931
Bandholm, hvor han til dagen har samlet et udvalg af sine
malerier i sin lade, ”Farveladen”.
Hvis der bliver tid og mulighed for det, kan vi i Frivilligcenteret
Lolland i Maribo forinden se nogle af hans værker udstillet der.
Kim Veber var en af Nakskov Kunstforenings udstillere i
Toldboden i 2017, og var ligeledes repræsenteret under
foreningens udstilling i det gl. bibliotek for år tilbage. Nogle vil
også huske ham som udstiller i Lys over Lolland.

Foreningen byder under besøget hos Kim Veber på medbragt
kaffe og kage.

Kørsel til og fra i private biler. Oplys ved tilmelding om
kørelejlighed ønskes.
Tilmelding til Bodil på tlf. 5492 5194 eller mail:
fikh@dapman.dk senest mandag 1. juli 2019

Årets sidste tur går til Rønnebæksholm ved Næstved og Hebsgaard
Glaskunst, Præstø søndag den 15. september 2019. Kørsel i private biler.
Mere information følger.

