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Indvielse af Walk of Fame ved Realen
NORDBY – Har man fulgt med i tv-serien Ja for 

Fanø, der følger livet i og omkring Realen, Johnny 
Madsen og Jeanett Exner, vil man vide, at sidstnævn-
te i et af afsnittene får den idé, at der i fliserne ved 
Realen i Nordby skal lægges stjerner med navne på 
de kunstnere, der har så flittigt besøgt og hjulpet 
kulturhuset til den status, det har i dag. Den idé er 
nu blevet til virkelighed, og søndag den 5. juni ind-
vies den såkaldte Walk of Fame af Fanøs borgmester 
Frank Jensen. Alle er velkomne.

Pinsefestival med bal i Sønderho
SØNDERHO – Hvis du er så heldig at have fået fat i 
avisen før lørdag eftermiddag den 4. juni, så læs vi-
dere. For der er Pinsefestival i Sønderho. Det legenda-
riske pinseoptog fra Bakskuld til Sønderho Forsam-
lingshus foregår lørdag den 4. juni klokken 15. To 
timer senere er der levende musik ved forsamlings-
huset, og fra klokken 19 åbnes der til det store bal. 
Der plejer at være rift om billetterne, så kom i god tid. 
Der er koncert med finske Tallari, med irkse musike-
re fra København og stort bal fra klokken 22 med lo-
kale og udenøs musikere. Pinsefestival i Sønderho er 
et tiltag fra Andelsforeningen Sønderho Forsamlings-
hus samt lokale musikere, formidlere og ildsjæle, der 
retter sig mod fastboende, gæster, turister, udøvende 
musikere og dansere i alle aldre. Den afvikles af for-
samlingshuset samt frivillig arbejdskraft fra både lo-
kale, fraflyttede og gæster med interesse i den tradi-
tionelle musik, dans og kultur.

Dronning Margrethe II til Rømø
VADEHAVET – Gik man glip af Dronningens be-
søg på Fanø, kan man tage til Tønde, Skærbæk eller 
Rømø 6. august. Klokken 18.30 kommer gæsterne til 
Dannebrog på Rømø.

Øen rundt Eva Louise har skabt 40 nye værker til Blå 

KUNST – En ny særud-
stilling har set dagens lys 
på Fanø Kunstmuseum 
i Sønderho. Den hedder 
Blå – fordi havet, himlen, 
køkkenfliserne og mange 
blomster er så blå på Fanø.

Kunstneren bag udstil-
lingen er Eva Louise Buus. 
Hendes slægt kan spores 
tilbage til 1600-tallets Søn-
derho, hendes far bor her, 
og hun har tilbragt alle sine 
somre på Fanø. 

Hun har endda udstil-
let her i 2014 med sine Carl 
Johan Forsberg-fortolknin-
ger. Så hun er på hjemme-
bane, selv om hun er op-
vokset i København og nu 
bor i Helsingør.

Det ser man i værker-
ne. Der er fugle i flugt og 
flora på væggene. Det er 

Fanøs unikke natur der er 
udgangspunktet for Eva 
Louise Buus’ spændende, 
dragende og sanselige ud-
stilling. 

Til udstillingen har Eva 
Louise Buus skabt ikke 
færre end 40 nye værker. 

Hun har arbejdet med  
både metal, stentøj og ke-
ramik.

”Jeg syntes også, jeg hav-
de haft lidt travlt, og da jeg 
skulle pakke alle værkerne 
kunne jeg jo også se det, 
fordi der var så meget,” si-

ger hun med et bredt smil, 
mens hun tager en pause i 
ophængningen i den lyse-
blå sal for at tale med Deres 
udsendte.

Vi ser først på hendes 
’malerier’, der slet ikke er 
malerier. Hun bruger pla-

Kunstneren Eva 
Louise Buus har 
tilbragt alle sine 
somre i Sønderho 
og det ses i 
udstillingen Blå på 
Fanø Kunstmuseum

Vidste du,
at du med Fanønet kan se  
fodboldlandskamp igen?
Sammen med DR har TV2 også  
rettighederne til at vise VM i 2022.

Bliv medlem af Fanøs lokale antenneforening og få hurtigt  
internet og et stort udbud af TV kanaler. Internet uden TV-pakke 
er også muligt – også i feriehuse og lejligheder.
Henvendelse på tlf. 75 16 13 86 (kontortid man-tor kl. 9-11) 
eller via www.fanonet.dk, når du har brug for hjælp. 

Følg også “Nordby Antenneforening Fanønet” på Facebook
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Må vi udleje 
dit sommerhus  
– få en nem ekstra  
indtægt uden bøvl  

Vi tilbyder:

Markedets højeste belægningsprocent

Unik fordelspakke uden selvrisiko ved gæsteskader

Professionelt servicekoncept 24/7 året rundt

Markedets højeste rengøringsstandard 

Gratis adgang til ejerværksted, 
industrivaskemaskiner og trailere

Hvis du har haft samme udlejningskontrakt i  
flere år, giver vi dig et hurtigt og gratis tjek af  
din udlejningskontrakt.

Besøg os på
esmark.dk/sommerhusudlejning

Nikolaj Gramstrup
Tlf.: 69 15 96 18
fano@esmark.dk
Kirkevejen 13 C

we       FANØ

KOLLEKTIONS- 
PRØVER FRA:

Hovedgaden 61 – Nordby – 6720 Fanø  
www.kollektionshuset.dk

  
PBO, CULTURE, 

PULZ, HEARTMADE, 
RUE DE FEMME & 

LEVETE ROOM  

SAMT ET STORT 
UDVALG AF: 

MARTA DU CHATUEAU,  
ONE TWO LUXZUZ,  

ICHI & NUMPH 

Eva Louise har skabt 40 nye værker til Blå 

der af kobber, messing og 
jern og slet ingen maling.

”Jeg klæber noget meget 
tætsiddende plastik på pla-
den, så skærer jeg nogle fi-
gurer og hælder forskellige 
syrer i. Så oxiderer de af sig 
selv og skaber alle mulige 

iboende farver over en eller 
flere dage,” fortæller hun. 

Til sidst stopper hun pro-
cessen og giver værkerne 
lak. Det er en organisk og 
næsten magisk proces, som 
hun bruger til at skabe sine 
blågrønne metalmalerier 
af blomster og planter, for-
nemmer man.

Uventede resultater
”Det er ikke altid, det gi-
ver de resultater og farver, 
jeg regner med, men det 
er spændene,” forklarer 
hun og viser eksempler på 
forskellige oxideringer på 
værkerne. De skal ses.

På væghængte stentøjsfa-
de, dekoreret med fugle, la-
der hun fuglene flyve, som 
en broget fugleskare i flugt.

”Det er også en lidt spe-
ciel proces. Jeg maler direk-
te med glasur på stentøj og 
så i ovnen,” fortæller hun.

Klassiske keramikvaser i 
bløde former har hun også 
med, og på dem ses hyben, 
havtorn og mosebølle vok-
se frem.

”Eva Louise Buus har 
dækket gulvet med et fint 
lag sand, som en kærlig hil-
sen til både stranden og til 
den gamle tradition, man 
havde i de gamle huse, og 
som stadig kan opleves i 
Hannes hus i Sønderho,” 
fortæller museumsfor-
mand Birgit Knudsen.

Eva Louise Buus, født 
1979, er uddannet fra Det 
Kongelige Danske Kunst-
akademis billedkunstsko-
ler i 2003 og har siden ud-
stillet i ind- og udland.

Sideløbende med metal-
værkerne arbejder Buus 
også med keramik. Siden 
et længevarende kunstne-
risk ophold hos Royal Co-
penhagen har hun været 
meget optaget af arbejdet 
med især glasur til blandt 
andet udsmykning af vaser 
og fade.

”Det er med stor glæde 
at Fanø Kunstmuseum kan 
byde velkommen til udstil-
lingen Blå med billedkunst-
neren Eva Louise Buus,” 
slutter Birgit Knudsen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Eva Louise Buus foran sine 
eminente og spændende 
værker i oxideret metal.


