HALLOWEEN

TØRIS RØG til dit HALLOWEEN
arrangement
10 kg
KUN

249,-

Incl. termobox og moms
Både til private og erhverv
Bestil dagen før senest kl.14

Afhentes hos
Lavbolsvej 102 · 7080 Børkop · Tlf. 70 26 11 12
Mail : dtt@mail.dk · www.tøris.dk
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Erik forener
atelier, galleri
og privatbolig
Erik Møller Jørgensen har lagt den spanske
bolig gennem 11 år og den lige så spanske
inspiration til side, for i stedet at rykke ind i
Norgesgade i Fredericia, hvor kunstneren
inviterer indenfor på lørdag.

Side

Få EFTERISOLERET

huset og spar kr. 10.000
på varmeregningen

Politisk Lederskab
tid til samarbejde
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Monrad og
Ougaard

inklusiv 2 retters menu

år efter år efter år...
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TILSKUD TIL
ENERGIRENO
VERING?
Vi hjælper ge
rne med ansø
gningen

Vi er et autoriseret Rockwool indblæsningsﬁrma

Sammen om Fredericia

JACOB
BJERREGAARD

295,www.hejse-kro.dk
Skærbækvej 17 - 7000 Fredericia - hotel@hejse-kro.dk - tlf. 75 94 06 22
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Onsdag den 23. oktober 2013
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Arbejdende galleri i Norgesgade

Erik har fem meter til jobbet
Fredericia bliver stedet
hvor Erik Møller Jørgensens seniortilværelse
skal leves, Norgesgade
20 fyldes atter med liv
og farver...
Af Benny Grarup
bg@elbobladet.dk

For rigtigt mange kunstkendere og-elskere, vil navnet Erik
Møller Jørgensen være kendt.
Og Fredericia-kunstneren er
nu - helt bogstaveligt vendt
hjem.
- Gennem de seneste 11 år
har jeg boet i Spanien, men da
jeg valgte at vende hjem, blev
det naturligvis til Fredericia,
siger den 71-årige lokale kunstner, der ikke kommer til at
mangle hverken plads eller inspiration når pensler og lærred
findes frem.

Kunstspiralens tidligere
rammer

Når man flytter skal man
som bekendt helst have et nyt
sted og bo. Og da Erik Møller
Jørgensen efter 11 år nede i det
spanske atter kom til Fredericia, havde en lokal tømrermester netop færdiggjort et op-

lagt lejemål, som kunstneren
kunne flytte ind i.
- Lejligheden ligger nemlig
nærmest blot fem meter fra
det galleri hvor senest kunstnersammenslutningen Kunstspiralen holdt til. Derfor lejede
jeg de ca. 80 m2 i galleriet samtidigt, fortæller Erik Møller Jørgensen, der for nyligt i Kongensgade 111, har holdt sin 12.
udstilling i Fredericia.
- Galleriet hvor der naturlig
bliver udstilling, vil også være
et arbejdende atelier hvor jeg
vil male mine værker, siger
Erik Møller Jørgensen, og bidrager afslutningsvist med et
kunstnerisk penselstrøg:
- Da jeg landede i Spanien
ændrede mit farvevalg sig ubevidst og helt naturligt til varmere farver og andre motiver
end hidtil. Lige så ubevidst er
jeg nu igen, efter hjemkomsten, ovre i at bruge masser af
jordfarver, når mine oftest figurative værker bliver til.

Kig ind

I det ny galleri & atelier i
Norgesgade 20 i Fredericia,
kan man møde kunstneren og
hans værker ved en hyggelig
reception. Alle er således velkommen lørdag d. 26. oktober
i tidsrummet 11.00 - 14.00.

Kunstner i helt rette rammer. Kunstspiralen havde gennem flere år galleri i Norgesgade 20 og masser af kunst præger stadig matriklen.
Nu er det hjemvendte Erik Møller Jørgensen der både har fået privatbolig, atelier og galleri inde bag det karakteristiske indgangsparti.

Bestil på www.55nord.dk

ÅBNINGSTILBUD
SPAR

50%

NORMAL PRIS

900,-

NU KUN

BESØG VORES
BUT1K 1 TAULOV
Mandag kl. 9-16
Tirsdag
kl. 9-16
Onsdag kl. 9-18
Torsdag kl. 9-16
Fredag
kl. 9-15
Lørdag kl. 10-14

SPAR

449,-

20701 Haglöfd Trail Mid Pant

Slidstærke og alsidlige mellemvægtsbukser,
til hverdag og vandring i naturen
God pasform med lav talje, bøjede knæ og
skridtkile der giver bedre bevægelse

55%

NORMAL PRIS

450,-

NU KUN

199,-

401701 Haglöfs Corker Rygsæk

Lille rygsæk designet til dagplejeog børnehavebørn.
Formede skulderremme og
brystrem med sikkerhedsspænde
Indeholder 5 liter, lige til en madpakke
og et par regnbukser
Fås i blå, grøn, rød eller lilla
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