Nyhedsbrev fra Foreningen Norden Frederikssund
I Finland fejrer de i år deres 100 års selvstændighed – hos os har vi temaer om det
samme.

Tirsdag den 23. maj kl. 19.00 filmen: ”The happiest Day in the Life of Olli Mäki”.
Det er i ParkTeatret i Frederikssund. Billetprisen er ca. 80kr.
Sæt X i kalenderen og tag gerne andre med  så vi bliver rigtigt mange. Det er en
ganske ny finsk film, som er stærkt anmelderrost – og Olle Mäki var, for de, som ikke
ved det, en berømt finsk bokser!

Udflugt søndag den 11.6. til Skovhuset i Værløse hvor den finske kunstner Soile
Yli-Mäyry udstiller. Læs mere her: www.skovhus-kunst.dk
Vi kører i private biler (lige nu er der 2 biler til rådighed) fra Torvet i Frederikssund
kl.13.30, entre 50 kr.
Tilmelding senest den 9.6. til Grethe Olsen på 24986767 eller grols14@gmail.com –
og selvfølgelig er I velkomne til at køre i egen bil, og så støde til derude kl. 14.15.
Soile Yli-Mäyry er officielt udnævnt som repræsentant for 100 års dagen for Finlands
uafhængighed.
Soile Yli-Mäyry hører blandt Finlands mest berømte nutidige kunstnere og har over
300 soloudstillinger bag sig. Hun har både studeret kunst, på Akademiet i Stuttgart,
samt statskundskab på universitetet i Helsinki.
Nøgleelementerne i Yli-Mäyrys værk er lys, skygge og ild: Ild er essentielt i
menneskets udviklingshistorie og kan i hendes øjne sidestilles med kunst. Hun
arbejder dels med maleri, hvor hun fortrinsvis med spatel fordeler de rene, stærke
pigmenter i store partier henover lærredet, dels med skulptur, som udformes i
Muranoglas - ligeledes i stærke, lysende (ild)farver.

Motiverne i de fabulerende, ekspressive værker er centreret om mennesket og dets
rolle i verdens stærkt voksende, urbant dominerede miljøer, og dets deraf følgende
voksende fremmedgørelse i forhold til naturen.

Vi håber på, at mange af jer vil deltage i disse to arrangementer – og minder jer også
om, at det er sidste frist for tilmelding til vores finlandstur i slutningen af august.
Læs mere om dette i de tidligere nyhedsbreve, som findes på
www.frederikssund.foreningen-norden.dk - sidste frist er 19. maj til Grethe Olsen.
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