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1. april har Galleri Fredslund 1 års fødselsdag som proffesionel selvstændig 
kunstner, og det føste år er gået helt forrygende. 

En dejlig fødselsdagsgave var det at blive inviteret til at udstille i Marziart 
International Galerie i Hamborg. 

Invitationen har åbnet nye døre for min kunst, og det har givet rigtig meget 
omtale, både her i Randers og Østjylland, men også helt til københavnske 
radiokanaler. Galleri Fredslund er blevet nævnt i alle medier – aviser, radio og TV. 
Det kan jeg takke min mand og Randers Artweek for. John er rigtig god til at 
opdatere både hjemmeside og facebook. Og Randers Artweek har fokuseret på 
kunst til udlandet, og har lavet en fin pressemeddelelse, der er sendt rundt til 
mange medier. 

Udstillinger 

Jeg har lige nu gang i 3 udstillinger. I Enghøj kirke ved Randers udstiller jeg 6 
malerier i en helt ny stil med oliemaling ovenpå akrylen, og malerierne er malet 
med udgangspunkt i den fine hvide kirkes arkitektur. Malerierne kan ses deroppe 
frem til 1. maj. 

Malerierne i Hamborg er alle med 
”husmotiver”, det var et ønske fra Marion 
Zimmermann der ejer galleriet dernede. Hun 
maler selv motiver fra bybilledet. Jeg var til 
fernisering d. 7. marts og der var en rigtig 
fin interesse for mine malerier dernede – 
dejligt at få den anerkendelse. 

Også på den gamle stiftelse i Hørning 
hænger mine malerier. De har en fin plads på den lange gang, hvor de får masser 
af lys. Vi havde en fin fernisering derude med mange gæster. 

Fremad 

Sidste efterår var jeg med i ”Kunstruten i Vorup” – et åbent hus arrangement for 
kunstnere i vores bydel. Jeg har lige været til møde om 2014 og der kommer et 
spændende program til efteråret. 

Et nyt maleri ”Tulipaner til Mor” er klar til at komme på udstilling i Viborg i 
forbindelse med Åbne Atelierdøre til juni. Jeg udstiller hos Lindholm Biler 

Der har været godt gang i salget af mine malerier, så der er lige bestilt nye 
lærreder hjem til nye sommerbilleder.. 

De kan ses i galleriet i påsken hvor jeg har åbent hver dag i forbindelse med 
Randers Artweek 

I påsken arbejder jeg også videre på de Artmoney jeg skal have med til Berlin 
juni, så kom og få lidt godt til ganen og se, hvordan de kommer til at se ud. 

Nyhedsbrevet kan også ses på www.gallerifredslund.dk 

Følg også Galleri Fredslund på Facebook 


