
18. januar 2014 

	
sneen daler hyggeligt ned over galleriet her på Kildevej i Randers, skriver jeg dette 
nyhedsbrev og tænker samtidig glad tilbage på forløbet siden 1. maj 2013, hvor jeg 
besluttede at satse 100% på forretningen Galleri Fredslund.  
At det var en god beslutning, afspejler sig gennem hjemmesiden, som lige blevet 
opdateret med nye malerier og kalender.  Heldigvis er der allerede meget planlagt i 
2014, og der er stadig mulighed for enkelte udstillinger i efteråret.  

Lige nu 

Udstilling i Djursland Bank i Grenå frem til udgangen af januar og udstilling på Grenå 
Handelsskole til udgangen af februar. 
 
Fra 25. januar til 2. februar deltager jeg med 4 malerier på Vinterudstillingen hos Åbne 
Atelierdøre i Viborg – temaet er ”DE FIRE ÅRSTIDER. Malerierne har jeg lavet på mit 
kursus hos Ralf Mabillion. De er lidt anderledes med rammer af gamle striktrøjer og 
mellemværk. 
 
1. februar hænger jeg malerier op i Randers Kommunes administrationsbygning på 
Laksetorvet i Randers 

Og sådan forløber hele foråret og sommeren – udstilling efter udstilling afløser 
hinanden. Følg med på hjemmesiden under Udstillinger eller Kalender 

Fanø Strandgalleri 

En spændende mail fik jeg i starten af januar. Jeg blev inviteret til at være den ene af 3 
gæsteudstillere i Fanø Strandgalleri, Rindby på Fanø med fernisering den 7. Juni.  

Berlin og måske Malmø 

Jeg er inviteret til at udstille 20 af mine Artmoney på en 
international udstilling i det danskejede Galleri Dencker & 
Schneider, Schöneberg, Berlin – det er først i juli og august, 
så følg med på hjemmesiden.  
Jeg sidder ved mit nye arbejdsbord med akvarelpapir og 
tush og nyder at lave de små artmoney på 12 x 18 cm. 
 

Jeg er også inviteret til at vise min kunst på en kunstmesse på Luftkastellet i Limhamn 
ved Malmø, arrangeret af Deeloopart - desværre en weekend i oktober, hvor jeg i 
forvejen er aktiv, så nu må jeg lige vurdere, hvad der er mulighed for. 

Det er dejligt med al den interesse for min kunst. Ringene breder sig, og hele tiden viser 
der sig nye muligheder for udstillinger og spændende events. 

Jeg arbejder meget i atelieret, så kig ind, hvis du kommer forbi og se hvad der er gang i 
lige nu. 

Nyhedsbrevet kan også ses på www.gallerifredslund.dk 

Følg også Galleri Fredslund på Facebook	


