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Nyhedsbrev juni 2015
Nye vinduer
Det har igen i år været muligt at tage et pænt skridt, når det gælder den løbende vedligeholdelse og
modernisering af kunstnerboligen. Der er udskiftet vinduer samt en lidt genstridig havedør på syd- og
vestsiden af huset. Desuden er der udskiftet en dør og et vindue i garagebygningen. Det er bestyrelsens
forventning, at det både vil give beboerne en bedre komfort og medvirke til forbedring af husets
energiøkonomi.

Ny hjemmeside
Fornyelse er det også blevet til på et helt andet område. Som omtalt i et tidligere nyhedsbrev er der i
nogen tid blevet arbejdet med en ny hjemmeside til Gammel Have. Den gik i luften i foråret, og har du
ikke endnu stiftet bekendtskab med det nye indhold på den gamle adresse, så er hermed en opfordring
givet.
Bestyrelsen har haft den glæde, at en virksomhed inden for branchen har tilbudt at stille knowhow og
faciliteter til rådighed. Det siger vi mange tak for og med respekt for virksomhedens ønske om at være
anonym.

Amerikansk visit
Gammel Have er som bekendt et fristed for nordiske kunstnere, men det sker, at beboere falder uden
for den mest snævre definition af det begreb. Det var tilfældet i maj, da Lise Kjær boede i Gammel Have.
Hun forlod Danmark i 1987 for at blive uddannet på Kunstakademiet i Warszawa. I 1997 flyttede hun til
New York, hvor hun tog en ph.d. i kunsthistorie og nu underviser som professor på City University of
New York. Kunstnerisk arbejder hun i flere genrer, ikke mindst med fotografi og video, som hun også
eksperimenterede med under forskellige lysforhold i Gammel Haves atelier.

Kommende beboere
Sommeren byder på et par gensyn med kunstnerboligen. I juni tegneren Berit Bergmann, i juli den
norske forfatter Øyvind Vågnes og i august kunstnerparret Josef Salamo og Hanne Sie. Nye
bekendtskaber bliver billedkunstner og bogbinder Ernst Anders Rasmussen i september og den
islandske forfatter Helgi Már Barðason i november.

Tak for bidraget
Også i år har kunstnerboligen fået kærkomne tilskud til driften. Der er modtaget tilskud fra FynLangelands Fond, Den Faberske Fond og Entreprenør Marius Pedersens Fond. Hans Peder Hansen og
hustru Margrethe Hansens Fond er meget taknemmelig over den gentagne velvilje.
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