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FARSØ: Den tidligere tam-
bounnajor i Kimprergarden,
Hanne Støvring, Aars, har
for alvor kastet sig over bil-
ledkunsten.

Frem til 30. april. udstiller
Hanne Støvring 30 af sine
malerier på Farsø Rådhus.

I 1999 udstillede hun
nogle af sine billeder i for-
retningen Nyt Syn i Aars.
Siden er der sket meget i
hendes liv.
- Jeg har skiftet de tunge
jurabøger ud med de mere
livsglade kunsthistoriebøger
ved Århus Universitet. Det
er jeg utrolig glad for, siger
Hanne Støvring.

Hun har også udstillet en
del siden sidst. I sommeren
2000 havde hun flyttet alle
sine billeder og »grej« til
Bornholm. I højsæsonen H~e Støvrin$. tidligere tambounnajor i Kimbrergarden i Aars,
havde hun et lille galleri i udstiller malerier på Farsø Rådhus.

Gudhjem »Ga1leri Hanne«,
samt en fast udstilling på en
af Gudhjems restauranter Næste udstilling er for på forskellige materialer.
hele perioden. Det gav hen- kunstforeningen på Farsø Hun lader sig præge af lyset,
de mange kontakter og også Rådhus. glæden og positiviteten.
lidt penge til flere materia- - Jeg har malet i mange år - Men ynder også at spidse
ler. faktisk altid. Men det var blyanten - iagttage, sanse og
- Det er jo en dyr hobby. mit ophold på Brandbjerg tegne det, hun ser.
Men jeg elsker den! Og det Højskole, med kunsten i - Jeg elsker at svinge pen-
er dejligt, at flere og flere centrum, der for alvor åbne- sIen og give fantasien og

, også sætter pris på den i rent de det kreative univers, for- tankerne frit løb. - Lade
økonomisk forstand, siger klarer Hanne Støvring. stemninger og indtryk over-
Hanne Støvring. På det tidspunkt var hen- vælde mig og komme til

Fra november 2000 til des fremtidsplaner ikke spo- udtryk i mine penselstrøg,
februar i år har den malende ret frem mod en kunstnerisk forklarer hun.
tambourmajor haft en skif - løbebane. Men i dag stude- Hanne Støvring har ikke
tende udstilling hos Toyota i rer hun på ~stitut for kuns- sluppet båndet til Kimbrer-
Nørresundby. thistorie ved Århus Univer- garden helt. Hun kan stadig
- Det var gode lokaler, og sitet. opleves som tambourmajor i
også denne udstiling gav Hanne Støvring lader sig Aars, men nu sker det kun
mig kontakter,' fastslår Han- inspirere af stemninger. som afløser.
ne Støvring. Maler mest acrylmalerier
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