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KULTUR SAFARI · Påskeudstillinger

Påskeudstilling på Mississippi
Kultursafari

AP Christensen

apll@folkebladetlemvig.dk

HViDBJErG: Mississippi i Hvidbjerg på Thyholm er klar til
at slå dørene op til påskeud-

stillingen. Udstillingen kører
frem til søndag den 2. april.
I hele udstillingsperioden er
der åben fredag, lørdag og
søndag kl. 13.30-17.00 samt
alle dage i påsken.
Kunsten til denne udstil-
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Karin Toftgaard

Lindtorpvej 6, 7600 Struer, Tlf. 6176 0770
www.galleri-lindtorp.dk

Fra 1. april til 31. december åbent
hver søndag fra 11 til 17

Påskeudstilling

Poesigaardens
Galleri
Else Husted Kjær:
Oliemalerier
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Poesigaardens Galleri Åbent alle 5 påskedage
Sandbækvej 12, Nees
7570 Vemb
Tlf. 9788 4066 / 5190 4066

fra kl. 10.00 - 17.00.
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www.poesigaarden.dk

3. marts - 2. april 2018
Åbent fredag - lørdag - søndag kl. 13.30-17.00
samt alle helligdage

Erik Lindberg
BILLEDKUNSTNER

Helle Skydt
BILLEDKUNSTNER

Lea Grau Thomsen
KERAMIKER

Gunilla Rosenberg
BILLEDKUNSTNER

Eva Dalby-Jakobsen
BILLEDKUNSTNER

Entre kr. 35,00
Børn op til 14 år gratis adgang
i følge med voksen
Østergade 1 - Hvidbjerg 7790 Thyholm
Tlf. 3116 4718

Den anden installation
sætter fokus på den megen
vold i vort samfund. Grunden skal måske findes i folks
manglende styring af deres
temperament. Derfor har
Mississippi indrettet et rum,
hvor man kan komme af
med aggressionerne i stedet
for, at det går ud over andre.
Vi har flyttet børnerummet ned i stueplan. Her maler vi selvfølgelig postkort
med påskeæg og laver gækkebreve.

Erik Lindberg er en af attraktionerne på Påskeudstillingen på
Mississippi. PR-foto

LING 2018

INGE KJÆR

Viumvej 3, 6990 Ulfborg
Udstillingen åbner
d. 24. marts kl. 14
Åbent 25. marts – 2. april
11-17
(lukket 26., 27., 28 marts)
www.inge-kjaer.dk

”Antik på landet”
Mosevej 5, 7620 Lemvig

1.000 kvm fyldt med antikviteter
Design- og retromøbler, keramik og porcelæn, kunstbilleder,
sølv, kunstglas, mønter og frimærker - og meget mere.

De sidste 43 år

24/3-17/6 2018

7600 Struer · tlf. 97 84 02 58 · åbent: tirs-søn 13-17 · man lukket

www.mississippi.dk

TØRRINGHUSE MARKED
5 km vest for Lemvig mod Thyborøn

Tørringhuse er et stort indendørs
kræmmermarked. Der er gratis
adgang, og her handles alt mellem
himmel og jord.

Antik og gammelt bl.a. lys og brugskunst og meget mere - samt stort cafeteria.
PÅSKE-ÅBENT:
Tirsdag/onsdag 27./28. marts (ex. caf.) og hele påsken kl. 10.00-17.00
Åbent hver weekend og helligdage
samt hver dag i uge 27-28-29-30
kl. 10.00-17.00. Mandag lukket.

Lea Grau-Thomsen viser
værker i keramik på
udstillingen.

PETER CARLSEN

GIMSINGHOVED

PÅSKEUDSTILLING - 2018

ling er hentet i Middelfart,
Aarhus, Samsø og Aalborg.
Hovedattraktionen på den
første udstilling er Erik Lindberg, der elsker at fortælle en
historie med hans billeder.
Helle Skydt har tegnet et
billede Kronprins Frederik
af ord. Et helt specielt kunstværk, der skal ses både tæt på
og langt fra.
De udstillende kunstnere er: Erik Lindberg, billedkunstner, Helle Skydt, billedkunstner, Lea Grau Thomsen, keramiker, Gunilla Rosenberg, billedkunstner samt
Eva Dalby-Jakobsen, billedkunstner.
I år kan Mississippi byde
på to permanente installationer. Den ene hedder ”Hvor
mange holder øje med dig?”.
Denne installation sætter fokus på alt den overvågning,
der findes i samfundet. Noget af den overvågning, der
finder sted, kan måske undgås, hvis vi er mere kritiske,
når vi installerer programmer på vores PC’er, mobiltelefoner og tablets.

Telefon 97 83 76 00
www.tørringhuse-marked.dk
Lemvigvej 101 – Tørringhuse – 7620 Lemvig

Åbent kl. 13.00 - 17.00. Dog lukket mandag og tirsdag.
Hele oktober - åbent til kl. 20.00
Telefon 24 48 24 90. Facebook.com/antik på landet.

PÅSKEUDSTILLING
MED MALERNE
Jonna Risum og
Charlotte Bonde
FERNISERING
Fredag d. 23. marts kl. 19.00
Åbent hele påsken fra kl. 10.00-17.00
Bjerre Keramik
Lemvigvej 13, Resen, 7600 Struer.

