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Nyhedsbrev 2, maj 2014

Familiemarked søndag d. 18. maj
Støtteforeningen for Køng museum
arrangerer og inviterer atter til det store
familiemarked i og omkring de historiske
bygninger, som indeholder Køng Museum.
Der er gratis adgang til det hele.

Rundvisninger på Køng Fabrik
Kl. 11 og kl. 14 vil arkæolog, dr. phil. Per
Ole Schovsbo forestå rundvisninger på det
gamle fabriksanlæg og fortælle om den
spændende industrihistorie i landsbyen
Køng, hvor en af landets første
linnedfabrikker blev anlagt. Man får også
lejlighed til at bese den nyrestaurerede
spindeskole.

Veteranbiler og stumpemarked
Veteranbiltræffet i museets have plejer at
være et stort tilløbsstykke – her kan man
beundre de flotte og velholdte gamle biler
og få en spændende snak med ejerne, og
publikum vil kunne stemme på den efter
deres mening flotteste veteranbil, som får
en præmie. Reservedele til de gamle biler
kan være vanskelige at få fat på, så
markedet indeholder også et stort
stumpemarked, hvor man kan finde
alverdens spændende gamle ting.

Udstilling af billedvæveren Agnete
Holmefjord
Inde i museet vil der i dagens anledning
være gratis adgang til udstillingen af
Agnete Holmefjords smukke billedtæpper
og akvareller. En del af udstillingen viser
kunstnerens resultater med plantefarvning
af garn og stoffer i uld, hør og silke.
Museets butik er selvfølgelig også åben og
har fået nye, fine hørvarer og kort hjem.

Design- og naturmarked
Men markedet indeholder også andre fine
ting. I et stort telt præsenterer
kunsthåndværkere fra hele Sjælland deres
varer. Der vil kunne købes al slags
kunsthåndværk, blandt andet smykker,
keramik, patchwork og fine håndgjorte
børster. I flere boder vil der være
arbejdende værksteder, og der vil også være
en bod med økovarer og en stand med salg
af sommerblomster. Inde i museet vil der
være knipleværksted med Inge Lindegaard
m.fl.

Mad, drikkevarer og underholdning
På et tidspunkt melder sulten sig hos de
fleste, og det er der også taget højde for:
dagen igennem kan der købes håndmadder,
pølser, lagkage og selvfølgelig øl, sodavand
og kaffe, og ved frokosttid vil guitaristen
Shony underholde med hyggelig sang og
musik.
Overraskelser …
Støtteforeningen for Køng Museum
arbejder på flere overraskelser til markedet.
Kom selv og se den 18. maj. Markedet er
åbent fra kl. 10 til 16.30 Stumpemarkedet
åbner dog kl. 9.
Se hele programmet på næste side…

Legemarked for børnene
For børnene arrangerer en legetante og en
legeonkel sjove gamle lege og
konkurrencer.
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Program for familiemarkedet 2014
9.00 Madteltet åbner
9.00 Stumpemarked åbner
10.00 Museet åbner for udstillingen med billedvæver Agnete Holmefjord
10.00 Design & Naturmarkedet med kunsthåndværk åbner
11.00 Knipleværksted i museet med Inge Lindegaard m.fl.
11.00 Køng Fabrik og historien bag denne – omvisning v/ arkæolog, dr. phil. Per Ole Schovsbo
11.30 Grillpølser og smørrebrød
12.00 Børneaktiviteter på pladsen bag museet
12.30 Guitaristen Shony underholder i madteltet
12.30 Alle veteranbiler er på plads
13.00 Børneaktiviteter på pladsen bag museet
14.00 Køng Fabrik og historien bag denne – omvisning v/ arkæolog, dr. phil. Per Ole Schovsbo
14.00 Børneaktiviteter på pladsen bag museet
15.00 Præmiering af den flotteste veteranbil (stemmeseddel udleveres i informationsteltet)
15.15 Børneaktiviteter på pladsen bag museet
16.30 Markedet lukker
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Agnete Holmefjord fortæller om sin udstilling
Ved udsendelsen af dette nyhedsbrev kan vi
stadig glæde os over udstillingen med
Agnete Holmefjords billedvævninger og
akvareller på museet.
Udstillingen varer til og med d. 9. juni, så
der er stadig tid til at få set den. Søndag d.
11.maj bliver en særlig spændende dag at se
udstillingen, for da kommer Agnete
Holmefjord selv og viser rundt og fortæller
om sine værker kl. 14.

Ny udstilling i juni
Næste udstilling- med fernisering den 14.
juni - har titlen "Textilkunst med flere
dimensioner" og undertitlen "- i materialer,
teknik og form". Der bliver vist værker af 7
kunstnere, der har hver sit udtryk og
materialevalg. Det spænder fra brug af
gamle stoffer/broderier, håndtrykte
rastermotiver, hør og strå, papirgarner,
polyurethan, og rustfrit stål til hør, der
sammensvejset med bio-polymer bliver til
en taburet.
En af kunstnerne, Martine Myrup, der
arbejder med gamle stoffer, som med
patchworkteknik bliver til fine krukker, har
netop lavet en blå serie specielt til Køng
Museum. Hun sendte et foto ind til
"Kunsthåndværkerprisen af 1879", og fik så
den glædelige nyhed, at hun vandt
rejselegatatet på 15.000 kr. Det betød
imidlertid, at serien skulle udstilles, så hun
nu må lave en ny blå serie til Køng!

Patchworkkrukkerne der vandt en fin pris.

Vævning på museet
Vinnie Larsen væver på museet d. 25. maj og d. 22. juni.
Redaktion: Hanne Tommerup/Karen Schou-Pedersen

Museet er åbent fra 13. april til 19. oktober 2014, lørdag, søn- og helligdage kl. 12-16
samt efter aftale med Støtteforeningen, tlf. 40712113
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