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Nyhedsbrev august 2009
Gammel Have på tegnebordet
Denne gang er fotoet af Gammel Have skiftet ud med en tegning – ja, der er faktisk tale om et tryk. For
det skylder vi en stor tak til Preben Winther, Ryslinge, som på opfordring har tegnet Gammel Have på
en måde, så vi kan bruge det som en slags bomærke for kunstnerboligen. Preben Winther er maler,
illustrator, kunstanmelder og udgiver i dette efterår en bog om grafiker og skulptør Ib Agger, Svendborg.
I en årrække har Preben Winther undervist i billedkunst på aftenskole og i børnebilledskoler.

25 års jubilæum
I år er det 25 år siden, at Gammel Have åbnede som kunstnerbolig, efter Margrethe Hansens død i 1983.
Hun skænkede huset som en testamentarisk gave til nordiske kunstnere, der har brug for et fristed til at
søge inspiration eller arbejde. I årenes løb er Gammel Have blevet flittigt benyttet. Her er kommet
kunstnere fra de fjerneste nordiske egne, dog ikke fra Åland – vist nok.
Jubilæet fejres søndag 6. september, kl. 15-17, med en sammenkomst i huset, hvor der blandt andet
bliver et musikalsk indslag og så vil tidligere beboer i Gammel Have, Nis Boesdal, kendt fra DR, causere
over et selvvalgt emne. Der bliver et lille jubilæumslotteri og udstilling i det nye atelier.
Alle er velkomne til jubilæet.

Nyt tag
Takket være bidrag fra Fyn-Langelands Fond og Entreprenør Marius Pedersens Fond er der blevet
mulighed for at udskifte taget på Gammel Have. Der lægges et nyt eternitskifertag oven på det gamle, så
det vil matche atelieret ved siden af. Arbejdet udføres i september-oktober, når jubilæet er vel overstået.
Der skal endnu engang lyde en stor tak til vores støtter, hvis velvilje er med til at sikre Gammel Have
som en kunstnerbolig, der også vil være attraktiv at søge ophold i gennem de næste 25 år.

Kommende beboere
I denne måned bor den svenske billedkunstner Jörgen Hammar i Gammel Have. Han har været i huset
før, men udfolder sig efter eget udsagn i de nye rammer med en stor produktivitet og et atelier fyldt af
billeder. Fra september og frem til april bor Birthe Bo Sakurai i huset. Hun er billedkunstner, født på
Bornholm, har et internationalt publikum – ikke mindst i Frankrig og Japan.

Afmelding af nyhedsbrev
For at forbedre kontakten med tidligere beboere og andre, der interesserer sig for Gammel Have, vil vi
2-4 gange årligt udsende et nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at modtage flere, så send en mail om det til
tk@midtfyn.net og du slettes på vores mailingliste.
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