
 

PÅSKEUDSTILLING 

Lør 13. april Kl. 14-16 Stor fernisering med en kendt taler 

Man, tir, ons Børneaktiviteter 

INSPIRATIONSDAGE 

Planen er at invitere interesserede medlemmer til, hen over sommeren, at tage sammen 

ud til forskellige steder på Helnæs og samle inspiration til Helnæskunst. Disse værker kan 

udstilles i galleriets Helnæs-udstilling i september og kan være med i bogen om Helnæs 

der planlægges at udkomme foråret 2020. Mere info om datoer for inspirationsdage, 

Helnæsudstilling og Bogprojekt på Informationsmødet d. 2. marts. 

SOMMERFEST 
Lør 25. maj Invitation vil blive sendt ud i febr-marts, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

KREADAG 
Søn 26. maj Vi eksperimenterer med skulpturer i galleriet – kom og leg med. 

JUNIUDSTILLING  

Tors 30. maj kl. 14-16 Fernisering   (kr. himmelfartsdag) 

Stor fællesudstilling hvor vi håber rigtig mange af jer vil være med. Udstillingen er rettet 

mod kunstforeninger, og derfor bør priserne på værkerne ligge fra 2.000-4.000 pr.  stk., 

(eller en serie der samlet koster den pris), da det er det beløb vi har hørt at 

kunstforeninger typisk køber for. 

Vi håber rigtig mange vil deltage og man har derfor mindre plads end normalt. Prisen for 

at deltage på denne udstilling er derfor kun kr. 250,- pr. udstiller. 

Alle deltagende kunstnere indleverer hver 4-6 værker, så vi har nogen at vælge imellem. 

For at få en sammenhængende udstilling sørger et ophængs-udvalg for ophængning og 

APRIL - PÅSKEUDSTILLING   -   lørdag 13. – søndag 22.  april  

MAJ  

JUNI – UDSTILLING   -   torsdag 30.maj - søndag 30. juni 



 

for at lave et flot katalog til alle besøgende, hvor hver kunstner er præsenteret med et 

værk og kontaktoplysninger. Det er også vigtigt at alle har indsendt billedmateriale og 

tekst til Bettina inden 1. februar, da de også danner grundlag for kataloget til 

kunstforeningerne. Det er størrelsen på værkerne, der afgør hvor mange af dem der bliver 

hængt op. 

Vi har søgt Assens Kommune om tilskud til annoncering og PR materiale. 

Søn 30. juni Børneaktivitet 

 

MUSIKAFTEN 

Tors 13. juni Kl. 19.30 – 21.30 FAZE`N`MIR spiller 

Mir og Henrik, der udgør duoen FAZE`N`MIR, er begge medlemmer af galleriet. 

FAZE`N`MIR spiller eget materiale og har høstet anerkendelse for deres tankevækkende 

univers. Numrene bindes sammen af kommentarer til den tid vi lever i med tråde både 

frem og tilbage. Såvel Mir som Henrik synger og instrumenteringen er 

klaver/harmonika/dobro og guitar. 

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl, vand, vin og snacks. 

JULIUDSTILLING 

Lør 6. juli Kl. 14-16 Fernisering 

Alle søndage Børneaktiviteter 

 Der arbejdes på at lave et særligt arrangement i juli, men detaljerne er ikke helt på plads, 

så mere info senere. 

 

MUSIKAFTEN 

Tors 11. juli Kl. 19.30 – 21.30 Kaffe, Kage og Kunst 

 Vi giver aftenkaffen og kagen når vi inviterer hele Helnæs på besøg – og håber på MANGE 

besøgende. En super anledning til at få besøgt galleriet for dem der ikke har været der 

endnu, og alle interesserede får selvfølgelig en folder med hjem, som de kan lægge i 

sommerhuset eller vise til gæster. Vi håber også at flere af jer kunstnere har lyst til at 

komme den aften, så gæsterne også kan møde nogen af husets kunstnere. 

 Der vil selvfølgelig også være mulighed for at købe øl, sodavand og vin og lidt snacks. 

Eller en is, hvem ved om det igen er 30 grader. 

 

 

JULI – UDSTILLING   -   fredag 5. juli - søndag 28. juli 



 

AUGUSTUDSTILLING 

Lør 3. august Kl. 14-16 Fernisering 

 Vi kommer med i folderen om Assens Kulturdage, og håber det giver ekstra besøgende. 

Søn 4. august Børneaktivitet 

 

MUSIKAFTEN 

Tors 8. august Kl. 19.30 – VAEV 

 VAEV består af duoen Poul Lendal og David Mondrup. 

 Folktronica er en genre, som består af lige dele folkemusik og elektronisk musik. 

Stikord: Polka, polska, fællessang, ballader, myter, tradition, fornyelse og fest. 

 Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl, vand, vin og snacks. 

SEPTEMBERUDSTILLING 

Lør 7. september Kl. 14-16 Fernisering 

 Helnæsværker lavet af galleriets kunstnere hen over sommeren. Der arrangeres fra maj til 

juli nogen fælles inspirationsdage, hvor vi sammen tager ud forskellige steder på Helnæs 

og samler inspiration. 

 Helnæsbillederne præsenteres samlet, og eventuel overskydende plads vil selvfølgelig 

kunne bookes til almindelig udstilling. 

 Vi arbejder på at få bred pressedækning på denne udstilling, og vi sender også invitation 

ud til alle Helnæsboerne og alle sommerhusene. 

Galleri Langager vil gerne lægge sig i forlængelse af traditionen med at søge kunstnerisk 

inspiration i Helnæs´ natur, kultur og liv ved at udgive en bog med titlen ”Helnæs set med 

kunstnerøjne”. Formålet med bogen er ikke at beskrive Helnæs som konkret lokalitet. 

Vores tese er, at kunstnere ser anderledes på landskaber, lokaliteter og genstande end 

”almindelige” betragtere.  Vi vil med bogen gerne vise, hvordan et konkret sanseindtryk 

hos kunstneren fortolkes og derved i værket transformeres til mere end ren gengivelse. 

 Bogprojektet kører uafhængigt af september-udstillingen, men det vil være oplagt at lade 

Helnæsbillederne være en del af bogen. Der er søgt fondsmidler til udgivelse af bogen og 

alle værker til bogen bliver fotograferet af en professionel fotograf.  

 

AUGUST – UDSTILLING   -   fredag 2. august - søndag 1. september 

SEPTEMBER – UDSTILLING   -   fredag 6. september - søndag 29. september 



 

MUSIKAFTEN 

Tors 12. september Kl. 19.30 – 21.30 (afventer endelig aftale med kunstnere) 

Mere info følger…… 

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl, vand, vin og snacks. 

OKTOBERUDSTILLING 

Lør 12.oktober Kl. 14-16 Fernisering 

 Galleriet er igen en del af æblefestivallen og der bliver ligesom i 2018 en masse aktiviteter 

for både voksne og børn. 

MUSIKAFTEN 

Tors 17. oktober Kl. 19.30 – 21.30  (afventer endelig aftale med kunstner) 

Mere info følger…… 

Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl, vand, vin og snacks. 

Vi håber, at vi i løbet af 2019 kan få installeret varme, så vi igen kan være en del af Jul på 

Helnæs. 

Nedenstående priser er endelige og vil ikke blive ændret i løbet af året.   

Påsken  kr. 500,- inkl. moms 

Juni, Fællesudstilling  kr. 250,- inkl. moms 

Juli  kr. 500,- inkl. moms 

August  kr. 500,- inkl. moms 

September  Kr. 500,- inkl. moms 

Oktober  kr. 500,- inkl. moms 

Musikaftener  Der er fri entre, og opfordring til at lægge penge til musikken, hvis man synes det 

har været godt. 

Bogprojektet  Der afholdes et informationsmøde 2.marts, hvor vi har mere information. 

 

  

 

OKTOBER – UDSTILLING og ÆBLEFESTIVAL -   lørdag 12. oktober - søndag 20. oktober 

JUL PÅ HELNÆS 

PRISER FOR DELTAGELSE 


