
 

”Kør sammen tur” søndag d. 28. april 

til keramiker Henriette Flindt og maler Ole Grøn. 

Vælg mellem søndag den 28. april og søndag den 5. maj 2019 

Skriv, hvilken dato du ønsker at deltage, og om du ønsker stjerneskud eller pariserbøf. 

Deltagere, som kan stille bil med ledige passagerpladser til rådighed, kan henvende sig til Jytte Helbo. 

 

Keramiker Henriette Flindt og maler Ole Grøn inviterer på besøg i deres ateliers, hvor de fortæller om egne 

værker. Max deltagerantal på 20 pr. gang, derfor to ture.  

 

Henriette Flindt: 
”Min kunst har altid fundet sit udspring i det som jeg har på  
hjertet eller har behov for at bearbejde. Derfor har jeg i  
perioder arbejdet med torsoen i porcelæn, den menneskelige  
krop, for herigennem at vise hvilken kræfter og følelser der er  
gemt i os alle.  
Jeg ville vise det sårbare menneske, når masken  
krakelerer og det nøgne menneske står alene tilbage.   
 
Mange forskellige emner har været forbi mine hænder.  
Bronzeskulpturer er det sidste spændende tiltag i mit  
kunstneriske virke.  
Mine materialer er stentøjsler eller porcelænsler,  
brændt til 1270 grader”.  
 
 

 
 
 
Ole Grøn: 
Jeg er et af de børn, der aldrig holdt op med at tegne og male. Drømmen om et liv med billeder var der lige 
fra begyndelsen.Underligt nok!  
For der var hverken kunst eller kunstnere i miles omkreds eller på nogen gren af stamtræet. Men der er 
mange veje ind i billedkunstens verden. Min vej gik ikke igennem akademiet og de censurerede 
udstillinger. Jeg valgte at trampe min egen sti og tegnede og malede videre på egen hånd. 



 
 

 

Program: 

 

Kl. 9.00  Afgang fra P-pladsen ved Horsens Banegård. Vi fylder bilerne op, som vi plejer. 

 

Kl. 10.00 Besøg hos Henriette Flindt, Synnedrupvej 60, 8340 Malling  

 

Kl. 12.00 Frokost i Bondehuset, Kystvejen 8, 8300 Odder, hvor vi kan nyde frokost og de  

dejlige omgivelser ved Saxild Strand. Der serveres Stjerneskud eller Pariserbøf. 

 

Kl. 14.15   Besøg hos Ole Grøn, Kystvejen 241, 8300 Odder 

 

 

Pris kr. 250,- inkl. to atelierbesøg og frokost. Drikkevarer er for egen regning.  

For deltagere, der ikke er medlem af Horsens Kunstforening, er prisen kr. 350,-. 

Kørsel kr. 50,- pr. person, betales til chaufføren.  

Tilmelding og betaling til Jytte Helbo senest den 12. april.  Mail jyttehelbo@vip.cybercity.dk Konto nr. 

7733 1422194.  

Med venlig hilsen Horsens Kunstforening.  

Se mere om os på www.horsenskunstforening.dk 
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