Særtilbud på “For-Del” og “Bag-Del”:

Indtil d. 1. marts har vi et særtilbud på de to signerede kvalitetsplakater
“For-Del” og Bag-Del”, som er udført i eget værksted på halvblankt 265 gr.
bestrøget papir.
Hvert billede måler i yderformat: A3 (bxh) 30,0 x 42,0 cm.
Pris ialt (2 billeder): 150 kr.
Efter d. 1. marts: 300 kr. Spar 50%
Plakaterne købes i Galleri Jes Nordby eller via vores Kunst-Shop:
jesnordby.com: Særtilbud

“For-Del”			

Jes Nordby

“Bag-Del”			

Jes Nordby

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved søndag d. 8. maj.
Festligt og farverigt Åbent Hus arrangement i Galleri Jes Nordby.
Invitationen bliver udsendt senere.

Kunstrunderne fortsætter i 2016.
Her indbyder vi foreninger, virksomheder og andre grupper på min. 10 personer,
til at komme på en spændende og inspirerende kunstrunde, hvor man besøger 3
forskellige kunstnere, som alle er bosat på Stenderuphalvøen.
Så er du en del af en gruppe, som gerne vil have en hyggelig, sjov og anderledes
oplevelse, -læs da mere på jesnordby.com: Kunstrunde og book en tid.
I er meget velkommen :-).
Udtalelser:

Fantastisk aften: Først besøgte vi i to hold såvel glaskunstnerne Pernille Bach Petersen og
Henrik Pagh Sørensen samt skulptør Henrik Fischer og til sidst samledes vi alle hos billedkunstner Jes Nordby.
Alle tre steder mødte vi veloplagte kunstnere, der fortalte levende om deres værker.
Vi havde en glad og inspirerende aften som blev afsluttet med kaffe og dejlig lagkage.
Tænk - at vi har så dygtige kunstnere her i området. Vi kan kun anbefale Kunstrunden til
andre.
(Vibeke Restrepo, Odd Fellow logen, Kolding)
Tak for en dejlig oplevelse igår.
Hele turen rundt, forskelligheden, personlighederne og kunsten, det var bare super!
Alle var meget tilfredse og glade for arrangementet, som sluttede perfekt af hos Jer.
Jeg vil bestemt anbefale det til alle jeg kender som kan lide en god oplevelse - og se noget
kunst!
(Torben Birkelund Damsø, Bureau Veritas, Fredericia)
Det var en rigtig god oplevelse af være på Kunstrunden, - og derudover havde vi en rigtig
hyggelig afslutning hos jer med godt humør og god forplejning!
(Max Ustrup, forstander FOF, Kolding)

