
lørdag den 10. august 2019 kl. 11.00-12.30
Kulturloftet Kirketorvet 2, 4660 Store Heddinge

Indbydelse til fernisering

KunStudStIllIng
med Helle Borg Hansen

10. august til 7. september 2019



Åbningstider: man. 14. 00- 17.30,  tirs.- & fre. 10.00-16.00, ons.14.00-16.00, tors. 14.00-18.00 samt lør. 10.00-13.00 

Du inviteres med ledsager til at deltage i ferniseringen  
 lørdag den 10. august 2019 kl. 11.00 - 12.30 

 
Helle Borg Hansen har malet siden 1988 
Vejen til at blive professionel kunstner har stået på i mange år. 
Faktisk har drømmen om at være kunstner eksisteret hos hende fra hun var 
barn. Som ganske ung var hendes bedste beskæftigelse at sidde i timevis og 
kopiere malerier og tegninger fra klassiske kunstnere. 
Men der skulle gå mange år, før Helle Borg Hansen begyndte at tage det al-
vorligt og bare tænke på at blive kunstner som en levevej. I slutningen af 
1980´erne blev tegningen også til maleri, og hun startede sin uddannelse til 
kunstner hos forskellige nedenstående dygtige billedkunstnere: 
Niels Lomholt, Svend Åge Larsen, Peter Stuhr, Inge Ellegaard, Niels Frank, 
Jens Bredholt og Pierre Gaborit. 
 
Er du forhindret kan udstillingen ses indtil den 7. september 2019. 
 
På gensyn på Kulturloftet. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Kulturloftet 

 
Læs mere om arrangementet på www.kulturloftet.dk 

 Velkommen til  

KUNSTUDSTILING 
MED HELLE BORG HANSEN 

Kirketorvet 2 
4660 Store Heddinge 

Udstillingen er støttet af 

Du inviteres med ledsager til at deltage i ferniseringen
lørdag den 10. august 2019 kl. 11.00 - 12.30

Helle Borg Hansen har malet siden 1988
Vejen til at blive professionel kunstner har stået på i mange år.
Faktisk har drømmen om at være kunstner eksisteret hos hende fra hun var 
barn.
Men der skulle gå mange år, før Helle Borg Hansen begyndte at tage det 
alvorligt og bare tænke på at blive kunstner som en levevej. I slutningen af 
1980´erne blev tegningen også til maleri, og hun startede sin uddannelse til 
kunstner hos række dygtige billedkunstnere.
Helle Borg Hansen udfører også bronze skulpturer, hvor temaet er det samme 
som i malerierne: Kropssprog, bevægelse, udtryk og energi.

Er du forhindret kan udstillingen ses indtil den 7. september 2019.


