
Fernisering på Glocal Art i Dronninglund den 25. juni kl. 14. 

Fire dage senere, den 29. kl. 19, på Glocal Art på Nørregade 8 i Aalborg.  

I Dronninglund: Vestafrikansk 

kunst. I Aalborg: Dansk og 

afrikansk. 
Ved ferniseringen i Dronninglund gives en kort introduktion i det, der kendetegner 

vestafrikansk kunst. Bernie Cook and his friends står for den musikalske 

underholdning. Der bliver lodtrækning om en lille skindæske fra Burkina Faso (se 

hjemmeside under gaveartikler - www.glocalart.dk). Blandt kunsterne kan nævnes 

Kiné AW fra Senegal, som har fået titlen "Afrika`s Picasso" . Af andre kunstnere fra 

Senegal kan nævnes Serge Mienandi og Manel Ndoye. Herunder kan du se et maleri 

af Ndoye. Desuden trærelief af Gerald Chukwuma, Nigeria og collager af Chike 

Obeagu, også Nigeria, samt Christophe Sawadogo, der blev født på kanten af 

ørkenen i det nordlige Burkina Faso og skulptøren Boureima Ouedraogo, der  har 

vundet en førstepræmie i kategorien "kreativitet" på en international udstilling i 

Ouagodougou, hovedstaden i Burkina Faso. Det er store navne fra Vestafrika, vi har 

samlet på Glocal Art i Dronninglund - vi håber at se dig til ferniseringen den 25. juni 

kl. 14. 

Se herunder flere malerier af Manel Ndoye 

 

Se også her:  

Indbydelse til fernisering 

”Dansk og afrikansk kunst” ved 

Marianne Rying, Aalborg og David Kigozi, Uganda 

Sted: Glocal Art, Nørregade 8, Aalborg 



 

  

I mange år drev Bjarne Jakobsen et af de mest velanskrevne gallerier i Nordjylland, 

nemlig Galleri Jakobsen i Lønstrup. 

Galleriet blev solgt i efteråret, så Bjarne som 70-årig kunne gå på pension – næsten 

på pension. Helt holde sig fra kunsten kunne den gamle galleriejer ikke. Han er i dag 

medhjælp i Glocal Art, der både har adresse på Thorup Hedevej 3 i Dronninglund og 

på Nørregade 8 i Aalborg. 

Nu vil den tidligere galleriejer sammen med den Frede Hansen, ejer af Glocal Art, gå 

sammen om en lille udstilling – ”Dansk og afrikansk kunst”. 

Vi indbyder til fernisering torsdag den 29. juni kl. 19 på Nørregade 8 i Aalborg. 

Ved ferniseringen vil to lokale digtere læse et par digte op, og der bliver lodtrækning 

om en terracotta-krukke fra Entebbe i Uganda. 

 

Herunder ses et maleri af Kigozi. 

  

  

  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


