
  
  

Så er det på tide med lidt nyt fra Bennigsen’s galleri & atelier   
  
  

NY adresse:   

  

Ja ….nu igen….! men denne gang flytter jeg kun lidt længere ned ad gaden - nemlig til Rørholmsgade 

21, kld. tv.  Jeg har fået et dejligt lokale med mere plads, så både kursisterne og jeg kan svinge endnu 

mere med armene.  Jeg glæder mig så meget til at vise lokalerne frem - de skal lige gøres i stand og jeg 

forventer at være klar omkring 1.september.  Indtil da er der udstilling i Rørholmsgade 2b.  

  

UDSTILLINGER  
  

Rørholmsgade   

  

Her kan du se et udvalg af mine malerier. Jeg er der ofte…  men ring i forvejen, 

hvis du vil være sikker på at træffe mig.   
Fast åbningstid for Rørholmsgades gallerier: 1.søndag i måneden kl 12-16   

Kunstrunden   Omkring 80 kunstnere deltager i dette års Kunstrunden Nordsjælland.    

Nordsjælland  

  

Jeg udstiller på privat adressen - Dyrehavevej 12, 3400 Hillerød 5. og 6.  

September kl 10-18.   

Kom endelig forbi og tag gerne familie og venner med    

  

Fællesudstillingen er i Galleri Underværket, Fredensborg Store Kro. Fernisering 
lørdag 29/8 kl 12-16  

åbent hverdage 13-17 og weekend 10-17 i perioden 29/8 - 6/9  

QVADRART - Århus  

  

17-27. september udstiller jeg i Århus med Kunstgruppen Qvadrart. Adressen 

kendes endnu ikke, da udstillingen foregår i ledige fabriks bygninger eller tomme 

butikker.  Se mere om konceptet og udstillingerne på www.qvadrart.dk. Jeg 

forventer at være til stede en stor del af tiden og som et nyt indslag - vil jeg lave 

korte male-workshops på stedet.   

KUNST FOR ALLE   23-25. oktober - Jeg glæder mig til igen at udstille på Kunst for Alle, som efter  

Øksnehallen   min mening er blevet bedre for hvert år ! Kvaliteten er høj - stedet er jo   

    fantastisk og udstillingen er velorganiseret. Find mig på stand nr 81   

  

Udover disse udstillinger er jeg også ude i forskellige kunstforeninger og det er jeg superglad for - altid 

dejligt når billederne ikke står og samler støv    

  

MALEKURSER  
  
Jeg har fået flere opgaver med undervisning i firmaer (personale-event) og også holdt malekurser på 

engelsk. Det har været sjovt og udfordrende - mere af det, tak  Jeg kommer gerne ud i virksomheden 

med malegrej!   

  
Som noget nyt skal jeg undervise på aftenskole - FOF Nord i Helsingør - tirsdage kl 10-13.40 (start 1.sep)  

og et weekend hold (3-4/10), hvor man kan male sin egen personlige stol. Yderligere oplysninger og 

tilmelding på FOF’s hjemmeside: www.fof.dk/nord  

  

Med disse mange spændende aktiviteter er kalenderen blevet lidt tæt, og mine ’private’ kursustilbud fra nu 

til efterårsferien bliver derfor lidt anderledes end i foråret - der er dog stadig masser af mulighed for at 

male: Jeg laver nemlig fleksible ’maraton-male-forløb’ med mulighed for at male fra 3 til 18 timer over 3  

http://www.qvadrart.dk/
http://www.qvadrart.dk/


dage ! Datoerne for disse kurser er 10-11-12.sep samt 7-9-10.okt. Efter efterårsferien er der 

torsdagsmaling eftermiddag og aften.  Se vedhæftede kursusprogram eller  www.bennigsen.dk  

  

I ønskes en rigtig dejlig sensommer. Jeg håber vi ses.  

  

Mange hilsner,  

Inger Bennigsen  

  

  

Ps Ønsker du ikke at modtage nyhedsbreve må du gerne sende en besked retur med nej tak   

  

http://www.bennigsen.dk/
http://www.bennigsen.dk/
http://www.bennigsen.dk/

	UDSTILLINGER
	MALEKURSER

