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Familie, par & individuelterapi
Supervision • Coaching

Fredagsforedrag 18. november kl. 14-16
Hvem kender ikke det, at sådan som mine forældre har gjort - vil jeg aldrig gøre?

Der gives indsigt i flergenerationelle overføringsmønstre, hvor det synliggøres
hvad der bringes med gennem generationer.

Der kan være mulighed for at gentage de mønstre man kender, 
da det giver tryghed i det kendte, eller at gå i den modsatte retning af 

det kendte i håbet om ikke at gentage.

• Familie, par og adfærdmønstre
• Psykologiske stemninger
• Normer, vaner og holdninger

Foredraget er gratis
Tilmelding kan ske på mobil eller mail

Med venlig hilsen
Marianne Larsen Reflexconsult

40 35 54 04 • 46 37 09 73
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RUST BLI’R 
KUN ET 

PROBLEM
- Hvis du ikke gør 

noget ved det!

DINITROL CENTER
ROSKILDE

(ANTI-RUST ROSKILDE)

46 35 01 37

Deltag i vores GRATIS inspirationsmøder 
om Kenya, Tanzania, de sydafrikanske lande 

og Det Indiske Ocean. 

Afholdes af 
safariekspert 
Bo Finn Poulsen

17. november i Roskilde kl. 18.30
afholdes på Scandic Roskilde

INSPIRATIONSMØDE

Tilmelding, tid og sted på www.bravotours.dk

HOLTE VINLAGER

Roskilde
Ringstedgade 37, 4000 Roskilde

Tel: 46 36 33 78

Rhône tilbud
Se side 11
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De prisbelønnede kunstnere 
til Roskilde Open 2011. Set fra 
venstre er det Susanne Peder-
sen, Annelise Jensen, Lisbeth 
Sahl, Sven Frøkjær-Jensen, der 
repræsenterer Ernst Altien og 
Vibeke Nørgaard Rønsbo. Vær-
kerne i baggrunden er af Susan-
ne Pedersen, der er modtager af 
førsteprisen. (Foto: Erling J.)

Af Jan Partoft

Modtageren af Roskilde Kunst-
forenings førstepris til udstil-
lingen Roskilde Open 2011 har 
næsten styr på tankerne, når 
hun arbejder med sin kunst. 
Kunstneren er Susanne Peder-
sen og har fået førsteprisen for 
tre værker i en serie, som hun 
har givet titlen Tankerum.

- Når jeg maler, har jeg så 
mange ideer, at der ikke er 
plads til alt på et lærred, så 
jeg er som regel i gang med 
tre lærreder ad gangen, siger 
Susanne Pedersen.

- Jeg arbejder med historier 
i mine billeder. Der er genken-
delige elementer i billederne, 
men jeg maler mine historier, 
så det aldrig er helt klart, hvad 
de handler om. Man skal selv 
have en chance for at forme 

historien.
Susanne Pedersens tre male-

rier på udstillingen er ikke 
malet samtidig, så der er tre 
forskellige historier at digte 
videre på for tilskuerne.

Andenprisen er gået til 
Ernst Altien eller måske til Sven 
Frøkjær-Jensen. De to indgår i 
tæt samarbejde og førstnævn-
te optræder aldrig offentligt. 
Så det er Sven Frøkjær-Jensen, 
der træder til og modtager.

Tredjepris-modtageren er 
Annelise Jensen, der får prisen 
for et fotografi  med et motiv 
fra en svensk kirke.

Nordea-prisen er gået til 
Vibeke Nørgaard Rønsbo. Hun 
har fået prisen for et interak-
tivt værk, der består af en rød 
kuffert, støbt i beton. Kuffer-
ten er forsynet med indvendig 
elektronik, så når man passe-
rer den, kommer den med en 
DSB’s opfordring fra togene 
om at huske ens bagage.

Roskilde Avis-prisen er 
gået til Lisbeth Sahl for værket 
Tatooed arm.

- Det er en del af en serie på 
seks malerier, der handler om 
hipsterne, de unge smarte som 
altid er først med det nyeste, 
siger Lisbeth Sahl.

- Men der er også ironi i vær-
kerne og hos hipsterne med 
smarte tatoveringer. Her er det 
brillerne på armen, som bliver 
holdt op foran ansigtet.

Næsten styr på tankerne

Vises i Roskilde Kunstfor-
enings lokaler i Palæføjen i 
Det Gule Palæ på Stænder-
torvet.
Fernisering på lørdag 12. 
november klokken 12 til 16.
Her bliver begrundelsen til de 
enkelte prismodtagere givet.
Udstillingsperioden er fra 12. 
november til 11. december.
Åbningsdage er: Tirsdag til 
søndag, klokken 12 til 16.
Lørdag 10. december klokken 
14 kan man møde udstillin-
gens censorer, kunstnerne. 
Her får sidstnævnte lejlig-
hed til at stille nærgående 
spørgsmål til censorerne, og 
publikum til kunstnerne.

Open 2011


