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KANT, Landevejen 60, Sønderho, +45 23 38 49 24

ÅBENT: tirsdag - søndag  11-18

WEBSHOP: shop.gallerikant.dk
INSTAGRAM: gallerikant

DANSK OG INTERNATIONAL KUNST

JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Lørdag den 4. juli kl. 14.00 holder galleriet fernisering 
og 9 års fødselsdag med tale af Sofie Valbjørn. Vi  

byder samtidig to nye gæstekunstnere velkommen:

Hvis vejret tillader det, bliver det på terrassen.
Vi overholder alle gældende regler for COVID-19.

Ravværkstedet er foreløbig lukket.

Kig forbi  
www.fanostrandgalleri.dk  

Kirkevejen 39, Rindby

Hanne Ernst og Martin Lichtmann

Fernisering – 9 års fødselsdag

– hele øen rundt !

Har du et godt tip?
Så skriv til os på  

mail@fanoeposten.dk

Vadehavet og andre landskaber 

KUNST – Fanø Museum i 
Sønderho har fra nu og til 
18. oktober en særudstil-
ling med fotokunstnerne 
Kirsten Klein, Janne Klerk 
og Joakim Eskildsen. I ud-
stillingen er også  ̊ værker 
af de to unge fotojournali-
ster Mathias Svold og Ulrik  
Hasemann.

Indhyllet i tåge og dis
Kirsten Klein skildrer i sine 
ikoniske, grafiske og stem-
ningsmættede sort-hvide 
billeder forblæste landska-
ber, sort sol og kystland-
skabets forandringer ved 
flod og ebbe, og når det er 
indhyllet i tåge og dis. 

Janne Klerk giver i sine 
store farvefotografier af 
kysten ved Vadehavet og 

Skagen en malerisk fortolk-
ning af kystlandskabernes 
forskelligartethed og stor-
hed. 

Joakim Eskildsen, som 
bor og arbejder i Berlin, 
skildrer naturen som in-
time rum med et dramatisk 
vejrlig og fylder dem med 
stemningsbeskrivelser af 
børn. 

Mathias Svold og Ulrik 
Hasemann skildrer kysten 
som mødested for men-
nesker og som ramme om 

deres meget forskellige ak-
tiviteter. Ofte har deres mo-
tiver et absurd og humori-
stisk tvist.

Tre portrætfilm
Udstillingen suppleres 
med portrætfilm om Klein, 
Klerk og Eskildsen.

Fotoudstillingen er steds-
specifik og peger direkte 
på den omkringliggende 
natur, som kan opleves tæt 
på Fanø Kunstmuseum. 
Samtidig går fotografierne 

i dialog med museets sam-
ling af landskabsmalerier.

”I løbet af sommeren vil 
der blive afholdt en ræk-
ke ’talks’ på museet med 
kunstnerne. Her vil pub-
likum få lejlighed til at se 
kunstnerne over skulderen 
og høre om deres tilvalg, 
fravalg, overvejelser og 
arbejdsmetode,” fortæller 
den ene af tilrettelæggerne, 
Vibeke Gjessing. Den an-
den er Christina Malbæk.

Kirsten Klein kommer 
8. juli, Janne Klerk den 15. 
juli, Mathias Svold og Ulrik 
Hasemann den 12. august 
og Joakim Eskildsen den 
24. september. Der er kun 
40 pladser, og det koster 50 
kroner.

-fina

Frem til den 18. 
oktober viser Fanø 
Kunstmuseum en 
særudstilling med 
kystfotografier 

Vibeke Gjessing ved flere af 
Kirsten Kleins værker. 
Foto: Finn Arne Hansen

DRAGESJOV – Selv om 
en enkelt knallertkører 
var så uheldig at ramme 
en dragesnor med et grimt 
brandmærke på halsen til 
resultat, så var det med 
glæde og lettelse, at mange 
fastboende og mange turi-
ster i ugen efter genåbnin-
gen af grænsen den 15. juni 

kunne glæde sig over synet 
af hundredvis af festlige, 
farvestrålende drager på 
stranden, især ved Rindby.

Den kendte og elskede 
dragefestival kunne ikke 
holdes på grund af coro-
nareglerne, men heldigvis 
er vort broderfolk med de 
mange drager ikke kun 

kendt for at være 
autoritetstro, men de er 
også som vi et frihedsel-
skende folkefærd. Så de 
satte da bare deres drager 
op med behørig afstand til 
andre, festival eller ej.

Lucky Luke var ikke at se 
i år, men Nuser var der. Og 
så havde landbetjent Chris 

fået assistance fra oven. Ny 
var også Den Røde Baron, 
kendt tysk jagerpilot fra 
1. Verdenskrig, og en sort 
heks på en kost.

Tak for synet, naboer!

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Frygten for at drageflyverne skulle udeblive  
i år blev gjort til skamme efter genåbningen  
af grænsen mandag den 15. juni

Festlige drager  
på stranden

Foto: Joakim Eskildsen. Foto: Janne Klerk. Foto: Mathias Svold.

Vejret i første uge efter grænseåbningen var perfekt til strandliv og  drageflyvning, 
 så himlen ved Rindby Strand var fyldt med festlige og farvestrålende drager.


