
Billedkunstner Kirsten Winther

Udstillingsperiode: 9. marts - 18. april 2023

Fernisering: Torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.30

Taastrup Idræts Center, Parkvej 78, 2630 Taastrup
Hverdage 9-22 - weekender normalt 10-17

Kunstforeningen Foyer’en





Kirsten Winther

Jeg har malet hele mit liv. 

I mine unge dage gik jeg til akrylmaling hos Brunø i Køge Galleriet. Derefter 
malede jeg på porcelæn i nogle år. Jeg har malet mit helt eget Flora Danica 
stel. 

En bankuddannelse, job i finanssektoren, familie, hus og alt det, der følger 
med, satte en stopper for mine kunstneriske udfoldelser i en række år. 

Først i forbindelse med en kræftsygdom for 30 år siden, indså jeg, hvor vigtigt 
det er, at vi hver især beskæftiger os med noget, som gør os glade. Så det fik 
mig til at genoptage mit maleri.

Jeg maler abstrakte naturbilleder samt abstrakte akryl/olie billeder. Her på 
det sidste har jeg malet en del abstrakte havbilleder.

Jeg har udstillet i en del kunstforeninger samt deltaget på mange udstillinger.

Den 9. marts 2020 havde jeg en velbesøgt fernisering på en udstilling i Kunst-
foreningen Foyer’en. Men da Corona ”lukkede alt ned” den 11. marts, var der 
ikke særlig mange, der nåede at se min udstilling. Derfor er jeg rigtig glad for, 
at jeg har fået tilbudt en ny udstilling.

Kirsten Winther
Tlf/MobilePay 20270247
fb:billedkunstner kirsten winther
Mail:kiwinther13@gmail.com



Foreningsnyt
Generalforsamling 15. marts 2023
Indkaldelse med bilag er sendt ud til alle medlemmer den 16. februar 2023. 
Vi glæder os til igen at afholde vores generalforsamling, da generalforsamlin-
gen giver os en rigtig god mulighed for at møde vores medlemmer og drøfte 
foreningens virke, drift og udfordringer. Det er vigtigt for os at få jeres tilbage-
meldinger - både på vores udstillinger og vores arbejde i øvrigt. Derfor håber 
vi på rigtig stort fremmøde den 15. marts. Vi glæder os til at se jer. 

Kommende udstillinger
• Udstilling med billedkunstner Jens Rosenhoff Christensen, Roskilde, 

med fernisering onsdag den 19. april 2023 kl. 19.30. 
• Udstilling med billedkunstner Pia Lundstrøm, Greve, med fernise-

ring mandag den 4. september 2023 kl. 19.30.

Nye gevinster til bortlodning på generalforsamlingen i 2024
Fra udstillingen med Karen Gurli Larsen købte vi værkerne Moder Jord (nr. 6), 
Stor Fangst (nr. 15) og To Liv (nr. 17). Hvis du er medlem af Kunstforeningen 
Foyer’en, deltager du i lodtrækningen om disse værker. 

www.kunstforeningenfoyeren.dk              Følg os på Facebook

Bestyrelsen

Lisbet Bryde ........................................ formand .......................................................... telefon 28701783
Povl Schøn .......................................... næstformand .................................................. telefon 22619222
Sven Åge Kloppenborg ....................... kasserer ........................................................... telefon 40647009
Per Olesen .......................................... aktivitetsansvarlig ........................................... telefon 61791409
Inge-Lise Wie ...................................... informationsformidler ..................................... telefon 21604702
Anders Dam Pedersen ........................ suppleant ........................................................ telefon 61609548
Jette Poder.......................................... informationsdesigner, suppleant .................... telefon 50944643


