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Kære kunstvenner

Så er det igen ved at være tid til åbning af galleriet for sommeren, torsdag den 10. maj 2018 slår 
jeg dørene op for en ny sæson.

Jeg glæder mig til at vise alle de nye udstillede værker – det er igen i år lykkedes mig at lave et 
samarbejde med en række nye spændende kunstnere. 
(Se evt. listen over de kunstnere der udstiller på min hjemmeside www.eggertart.com)

Jeg glæder mig ligeledes til at kunne vise haven ved galleriet frem – med både spændende kunst 
men også med de små fornyelser der er etableret i forbindelse med cafeen – jeg håber I vil tage 
godt imod det – jeg har i hvert tilfælde gjort mig umage for at skabe noget nyt og ikke mindst nogle 
bedre forhold udendørs – håber det giver grobund for at gæsterne vil tilbringe nogle hyggelige 
timer i haven og nyde det udvidede sortiment som cafeen byder på og så krydser jeg bare SÅ meget 
fingre for at vejrguderne sender os en masse solskin i år – vi har da i den grad fortjent det og jeg 
vil gøre mit til, at et besøg i galleri eggertart vil blive en hyggelig og god oplevelse :)

Jeg har haft rigtig travlt hen over vinteren – har skabt en masse billeder – både i den kendte, men 
nu også i en ny og lidt lettere stil, dog hele tiden med udgangspunkt i de rene klare farver, jeg 
glæder mig til at vise dem frem i galleriet.

Desværre bliver der ikke i år afholdt Montmartre-dage, det var ikke muligt at få brikkerne til at 
falde på plads med hensyn til indkvartering og forplejning, det betyder dog ikke at der ingen 
aktiviteter vil være i og omkring galleriet, for jeg har en række spændende ting i støbeskeen – bl.a. 
besøg af trædrejeren fra Sønderjylland, en portrættegner der kan sidde og portrættere og tage imod
bestillinger eller evt. lave en tegne-workshop for børn og voksne. 
Jeg har også inviteret flere kunstnere fra mit netværk til at komme over på Tunø i nogle dage og 
male og vise deres værker – håber det vil skabe liv og interesse for Øens turister og besøgende og 
at det kunstnernetværk jeg så gerne vil skabe kan blive udbygget og mere interessant.

I maj og august måned holder jeg åben fredag, lørdag og søndag og i juni og juli alle dage med 
undtagelse af mandag, hvor det er kutyme for alle gallerier at holde lukket.

På gensyn – jeg glæder mig til at se jer i galleriet.

Mange sommerhilsner

Bent Eggert




