Velkommen til 25 års jubilæum

“Liv & Lyst”

Jes Nordby

Kære gæster
I anledning af Galleri Jes Nordby´s 25 års jubilæum, vil vi gerne invitere jer til et
festligt og ikke mindst farverigt åbent hus arrangement:

søndag d. 21. maj kl. 12.00-17.00
Vi fejrer dagen med:
• 25 % rabat på alle værker i galleriet,

(gælder ikke allerede nedsatte varer).

• Et stort udvalg af malerier, skulpturer, grafik, keramik, mobiler, plakater, kunstkort m.m.
• Særtilbudet “Liv & Lyst” - spar 50 %
• Personlige dedikationer på indkøbte værker, -naturligvis udført af Jes Nordby.
• Et glas vin eller vand & lidt sødt eller salt.
									
										

På gensyn Mari-Ann & Jes

NB: Hvis du ikke har mulighed for at komme på selve dagen, fejrer vi også jubilæet i vores

kunstshop på jesnordby.dk - hvor du indtil d. 21. maj kan spare 25 % på alle grafiske arbejder
på lærred. (Her kan du også købe “Liv & Lyst” til halv pris).

Særtilbud på “Liv & Lyst” - Grafik på lærred
I anledning af jubilæet har vi et særtilbud på det helt nye grafiske arbejde på lærred: “Liv & Lyst”,
der er udført af Jes Nordby i eget værksted i et oplag på 150 nummererede og signerede eksemplarer.
Indtil d. 11. juni er prisen på ”Liv & Lyst” 3300 kr. Derefter er prisen 6600 kr.
Bestil nu, - og SPAR 50%

Prisen er inkl. indramning med en ludbehandlet træsvæveramme med sølvforkant og billedet måler med
ramme 107 x 63 cm (b x h). Vi leverer i hele Danmark.
Du kan købe ”Liv & Lyst” hos:

• Galleri Jes Nordby (åbent søn. & tors. kl. 12.00-17.00 eller efter aftale).

					

• jesnordby.dk (MobilePay, Visa/Dankort og EAN).

					

• eller via tlf. 7557 1475 eller mail: mari-ann@jesnordby.com

			

“Liv & Lyst” er udført med inspriration fra C.J. Brandts smukke digt: “Blomster i vår” fra 1868
Herunder de 2 første strofer:

Blomster i vår,					
milde violer i grønsværets skød			
smilende spår:						
Sejre vil livet, hvor solen frembrød!			
Løfterne mange					
lyder i kvidrende sange.				

Blomster i høst
varmere farver og rigere glans
øjet til lyst,
stråler så kækt mellem frugter i krans
som om de vidste
kraften er størst på det sidste.

