
Nyhedsbrev 

Så er der under to uger tilbage af årets første 

udstilling – udstillingen med dansk og 

afrikansk kvindekunst. 

Den afrikanske kunstner Ritah Edopu skal i 

slutningen af maj have sine værker udstillet 

på Hasseris Gymnasium. Den sidste uge på 

Glocal Art, dvs. 9. – 11. maj giver vi 20 % på 

hendes værker. 

 
Lars Skovfoged 

 

David Kigozi 

Galleriet er lukket fredag den 16. maj.  

 

 

Ritah Edopu: Behold – here comes the Bride! 

Ny fernisering 

Søndag den 18. maj kl. 14 åbner 

Brønderslevs borgmester, Mikael Klitgaard, 

den ny udstilling: ”Tolkninger”. 

Lars Skovfoged fra Hjørring er den danske 

udstiller. Han har tidligere udstillet på 

Vendsyssel Kunstmuseum, og han er 

ubestridt en af Vendsyssels dygtigste 

kunstnere. 

De to afrikanske kunstnere, der udstiller, er 

David Kigozi og Herbert Kalule. De var meget 

populære blandt vores besøgende i 2013, så 

nu får de et halvt galleri. Vi håber at kunne 

byde på afrikanske smagsprøver, men har 

ikke helt fået en aftale i hus endnu.  

Spis madpakken på Thorup 

Hedevej 3! 

Vi har bænke og borde, og vi har smuk natur 

– så vores gæster er velkomne til at 

medbringe madpakke og drikkevarer 

 



 

 

 

Nyhed – tæpper fra Nordafrika 

Glocal Art er det eneste sted i Danmark, hvor 

du kan købe tæpper fra Tunesien. De fleste 

lavet af berbere, men fx det lyse tæppe er ny 

produktion. Mange af de originale kelim - 

tæpper er over 50 år gamle. 

Her følger et par eksempler på de helt unikke 

tæpper:  

 

Facebook: Find os på Facebook – du må 

meget gerne sende os et ”like”. 

 

 

 

Kørselsvejledning: Kør fra Hjallerup mod 

Dronninglund. Kør mod Thorup ved 

rundkørsel. Første asfalterede vej kommer 

efter ca. 2 km. Det er Thorup Hedevej. 

Fra Frederikshavn: Kør fra ved Jyske Ås – kør 

mod syd mod Thorup, drej til venstre ved 

skiltet, der peger mod Spejdercentret. 

 
 

 

 

 



 


