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Sensommer
på Mississippi

den nye udstilling er alsidig og med kunstnere
fra ebeltoft, Horsens og aarhus.
Kunstudstilling
Express

express2@jfmedier.dk

Hvidbjerg: Lørdag 8. september har Mississippi, Østergade 1 i Hvidbjerg, fernisering klokken 14-17 på den
27. udstilling. Udstillingen
kører frem til søndag 7. oktober. På ferniseringsdagen
åbnes der klokken 13.30.
Den nye udstilling er med
kunstnere fra Ebeltoft, Horsens og Aarhus. Og så bliver den nye installation,
der består af 1588 plastikkrus, "Genbrug plastik" stående, da det ser ud til, at den
kan klare fem uger mere.
Samtidig har man lavet en
aftale med keramiker Tove
Lundby Thorvaldsen om, at
hun fortsætter i den kommende udstilling, dog med
et par udskiftninger. Samtidig er hun også rykket ind i
butikken.
De fleste af Kirsten Tvilum Stones billeder er linoleumssnit. En grafisk teknik,
der både har sine styrker og
svagheder. Den første svaghed er åbenlys. Som ved al
grafik er der ingen plads til
fejl. Ser man på Kirsten Tvilum Stones billeder, står det
klart, at hun har vendt tekniske svagheder og begrænsninger til en styrke.
I Inga Krog Møllers tegninger vil hun udtrykke sig med
enkelthed og få midler. Motiverne møder hun alle steder
og går sjældent nogen steder uden tegneblok, tuschpen og farveblyant. I ventesale, på biblioteker, cafeer, i
toget, i bussen og lignende
steder studerer hun de forskellige mennesketyper - og
det er hendes mål at fange en
persons karaktertræk og bevægelse med en hurtig og enkelt streg.
Charlotte Tommerup
Clausen arbejder med især
kobbertryk, men også maleri, tegning, fotografik og
blandformer. Hun elsker
fordybelsen i de mange
processer inden, man med

Morten Haugshøj Group spiller på ”Værkstedet” torsdag 6. september. Foto: PR

Med guitaren i fokus
MusiK
Express

express3@jfmedier.dk

struer: Morten Haugshøj
Group spiller torsdag 6. september kl. 20 i "Værkstedet" Helledie, Hjermvej 31A
i Struer.
Musikken kan kaldes både eksplosiv og lyrisk instrumentaljazz. New York møder
Norden med den melodien i
højsædet. Seneste udgivelse
"The Street Doctor" er originalkompositioner fra kapelmesterens hånd - undtaget
’"Pent Up House’" af Sonny
Rollins.
Morten Haugshøj er en
dansk, professionel jazzguitarist og komponist fra Aarhus, som har studeret en
rum tid i New York ved ver-

Charlotte Tommerup Clausen arbejder med især kobbertryk,
men også maleri, tegning, fotografik og blandformer. PR-foto

September Særtilbud
Mandag til torsdag
stor spænding kører pladen igennem trykpressen,
og ser det første prøvetryk.
- Jeg arbejder måske med
"det gode liv", siger Jørgen
Winther Høgstrup og fortsætter:
- Oftest det livsbekræftende. Det er rart, når jeg synes,
det lykkes at udtrykke det,
jeg vil. Jeg håber mine billeder rækker ud over "ram-

MESSIAS PORT
Pris pr. fl

125,-

densklasseguitarister som
Gilad Hekselman, Mike Moreno, Steve Cardenas og ikke
mindst Jonathan Kreisberg.
Han er etableret på den
danske jazzscene og efterhånden brugt i mange sammenhænge, og har blandt
andet turneret med det amerikanske/europæiske band
’"Ommatidium’". Han har
indspillet nu fire albummer
i eget navn med forskellige
grupper - de seneste udgivelser ’"Clarity’" (2010), ’"Art
Break’" (2014) og The Street
Doctor" (2018).
Anders Mogensen på trommer, er en trommeslager fra
øverste hylde. I flere end to
årtier har Anders været en af
de mest efterspurgte trommeslagere i Danmark og på
den internationale jazzscene.

Flot lys
rosé, ja
nærmest pinkfarvet
portvin, hvor mosten
har ha lige lpas
kontakt med drueskallerne, hvilket
giver den ﬂo e farve.
Let rosé med god
sødme, serveres
a ølet l desserter.

men" til dig, og du får en god
oplevelse i de enkelte billeder. Hvor jeg før arbejdede
direkte, naturalistisk, transformeres de fleste motiver i
dag om til mere tolkede oplevelser, der godt kan ende et
stykke fra det, jeg blev fanget
af.
I hele udstillingsperioden
er der åbent fredag, lørdag og
søndag klokken 13.30-17.00.



KUN 

3 x aftenmenu/buffet
3 x morgenbuffet
pr. person
Byvandring med lokalguide
Billet til Marstal Søfartsmuseum
Levende musik og dans onsdag

1.995,-

Torsdag til søndag

3 x aftenmenu/buffet

3 x morgenbuffet
 KUN
Guidet bustur Ærø rundt
Byvandring i Ærøskøbing
1 x 3 retters menu inkl. husets pr. person
øl/vand/vin lørdag aften

2.145,-

Jesper Løvdal på saxofon er
en af de største tenorsaxofonister herhjemme, og han er
kendt for en varm tone, vitalitet og nærvær i udtrykket
og en stærk vilje til at blive
ét med musikken.
Simon Gorm Eskildsen på
klaver er en de mest benyttede danske jazzpianister i
øjeblikket. Med sit overblik,
timing og smagfulde musikalitet, pryder han gruppen her
med sit virtuose og smagfulde klaverspil.
Thomas Sejthen kontrabas
er vidt og bredt anerkendt
for sin musikalitet og for sin
evne til at få et band til at lyde godt.
Koncerten arrangeres af
Struer Jazzklub.
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FRA

1.495,- Miniferie

pr. pers.
3 dage
2 x morgenbuffet
2 x aftenmenu/buffet

Cykelferie med det hele
3 dage
2 x aftenmenu/buffet
2 x morgenbuffet
1 dags cykelleje
m. fuld forplejning

FRA

1.695,pr. pers.

Annoncekode: F36
(Benyttes ved bestilling)

Indendørs swimmingpool
(Åben maj til september)

Dejlig solterrasse
(m. 2 petanquebaner)

Lyse værelser
Elevator
Udlejning af nye cykler

Ærø Hotel
* Weekendtillæg kr. 100,- pr. pers. pr. nat
Priser er pr. pers. ved 2 pers. i samme værelse

Se flere spændende ophold, bla. weekendophold med levende musik og dans,
på www.ÆrøHotel.dk l Book ophold på tlf. 6253 2406 eller info@aeroehotel.dk

JACK RABBIT
Pris pr. fl

89,-

Jack Rabbit's vine ﬁnder
man stort set al d en
udtalt sødme og et forfriskende strejf af frug ge noter.

Pris pr. fl

65,Pris 6 stk.

300,-

DE FEM GAARDE
Schackenborg Imperial Stout
er præget af mørk chokolade,
kaﬀe, sød, ﬁnsk lakrids og
sødme.
Schackenborg Double Bock er
en dyb, mørkebrun øl med en
langvarig skumkrone

MÅNEDENS TILBUD
Ring eller mail for bes lling af månedens vin og gin.

v/ Jess Zobbe • Østergade 5 • 7600 Struer
Tlf. 9684 0810 • Mobil +45 2764 9684
mail: jess@vin-kunst.dk • www.vin-kunst.dk

eshop: www.vin-kunstshop.dk • facebook: www.facebook.com/VinogKunst

