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Udstillinger Det har været et år med mange gode oplevelser, fine udstillinger, messer og aktiviteter i og udenfor 
galleriet ( bl.a. Hillerød Kunstdage, Kunst for Alle i Øksnehallen, Qvadrart i Århus, Kunstrunden Nordsjælland samt 
private kunstforeninger) - så billederne er i den grad blevet vist frem ☺ 
 
Maleworkshops kom rigtig godt i gang i Rørholmsgade 2 og selvom pladsen var trang - så lykkedes det kursisterne 
at lave skønne værker - også i store formater. Det var hyggeligt og jeg nyder formidler-rollen og håber da at se mange 
af jer igen 
 
De nye lokaler i Rørholmsgade 21, kld tv er indviet og fungerer supergodt til kursusaktiviteter både til små og større 
grupper. Her er også plads til store armbevægelser - så kom endelig og udfold dig, hvis du har lyst til at male ! 
 
Workshop-program for januar-april 2016 er vedhæftet og som det fremgår er konceptet ændret til 
et klippekortsystem -  Dette for at tilbyde større fleksibilitet (så man ikke er bundet f.eks. 5 onsdage i træk). 
 
De første hold starter i januar og tilmeldingen er i gang  
 
FOF Nordsjælland Jeg er blevet  tilknyttet FOF-NORD med kurser i Værløse og Helsingør - spændende !!  Kig ind på 
hjemmesiden: http://www.fof.dk/nord/Kursusoversigt/kreative-kurser/tegne-og-male - måske er der noget for dig ? 
 
Mere plads = NYE muligheder Min plan med galleriet er, at det skal være et aktivt sted - og har du en idé til en 
aktivitet - er du velkommen til at komme med input - så ser jeg på mulighederne.  
 
For nylig var der ca 35 gæster...+ 2 operasangere og 1 pianist til et privat arrangement i lokalerne - SÅ var der altså 
også fyldt op !....  
 
Den ekstra plads åbner helt klart for nye muligheder og jeg har flere ting i støbeskeen for det kommende år, men det 
afsløres først senere ... ! Jeg kan dog sige, at det bliver spændende ! SÅ glæd jer - det gør jeg! 
 
Nye malerier Indimellem har jeg da også fået malet ...  faktisk en hel del ... jeg har endelig vovet mig ud i RØDE 
farver - det har været en udfordring, men det lykkedes ! Jeg eksperimenter fortsat både med farver, teknikker og nye 
materialer og bevæger mig lidt mere ud i abstraktioner i nogle af de seneste malerier. Kom selv og se ! Jeg er ofte i 
galleriet - kontakt mig, så du er sikker på at træffe mig 'hjemme'. Den første søndag i måneden har jeg dog åbent 
sammen med de øvrige gallerier i Rørholmsgade - næste gang er  søndag den 3.januar  kl 12-16.  
 
Jeg vil slutte med at ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår og sige  
Tak for i år ☺☺☺☺ 
 
Håber vi ses i det nye år  
 
Mange hilsner 
Inger Bennigsen 
 
BENNIGSEN 
Rørholmsgade 21, kld tv 
1352 København K 
tlf 23726166 
www.bennigsen.dk 
 
ps - send mail retur, hvis du ikke ønsker nyhedsbrev fra mig fremover  
 
 


