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FARSØ: Den tidligere tambounnajori Kimprergarden,
Hanne Støvring, Aars, har
for alvor kastetsig over billedkunsten.
Fremtil 30. april.udstiller
Hanne Støvring 30 af sine
malerierpå FarsøRådhus.
I 1999 udstillede hun
nogle af sine billeder i forretningen Nyt Syn i Aars.
Siden er der sket meget i
hendesliv.
- Jeg har skiftet de tunge
jurabøgerud med de mere
livsglade kunsthistoriebøger
ved Århus Universitet. Det
er jeg utrolig glad for, siger
HanneStøvring.
Hun har ogsåudstillet en
del siden sidst. I sommeren
2000 havdehun flyttet alle
sine billeder og »grej« til
Bornholm. I højsæsonen H~e Støvrin$.tidligeretambounnajor
i Kimbrergarden
i Aars,
havde hun et lille galleri i udstillermalerierpå FarsøRådhus.
Gudhjem »Ga1leriHanne«,
samten fast udstilling på en
af Gudhjems restauranter Næste udstilling er for på forskellige materialer.
hele perioden.Det gav hen- kunstforeningen på Farsø Hun ladersig prægeaf lyset,
de mangekontakterog også Rådhus.
glæden og positiviteten.
lidt pengetil flere materia- - Jeg har maleti mangeår - Men ynder også at spidse
ler.
faktisk altid. Men det var blyanten- iagttage,sanseog
- Det er jo en dyr hobby. mit ophold på Brandbjerg tegnedet,hun ser.
Men jeg elsker den! Og det

er dejligt, at flere og flere
, ogsåsætterpris på den i rent
økonomisk forstand, siger
HanneStøvring.
Fra november 2000 til
februari år har den malende
tambourmajorhaft en skiftendeudstillinghosToyotai
Nørresundby.
- Det var gode lokaler, og
også denne udstiling gav
mig kontakter,'fastslårHanne Støvring.

Højskole, med kunsten i

-

centrum,der for alvor åbnede det kreativeunivers,forklarerHanneStøvring.
På det tidspunktvar hendesfremtidsplanerikke sporet frem mod en kunstnerisk
løbebane.Men i dag studerer hun på ~stitut for kunsthistorie ved Århus Universitet.
Hanne Støvringlader sig
inspirereaf stemninger.
Maler mest acrylmalerier

sIen og give fantasien og
tankerne frit løb. - Lade
stemningerog indtryk overvælde mig og komme til
udtryk i mine penselstrøg,
forklarerhun.
HanneStøvring har ikke
sluppetbåndettil Kimbrergardenhelt. Hun kan stadig
oplevessomtambourmajori
Aars, men nu sker det kun
somafløser.

Jeg elsker at svinge pen-

