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Kære kunstvenner

Et nyt år og derfor en lille opdatering fra galleri eggertart, Tunø - samt lidt om hvad der venter i 
løbet af sommeren 2017.

I øjeblikket er jeg ved at indgå aftale med de kunstnere, der skal udstille i galleriet over sommeren 
og med deres kunst sikre, at det høje niveau fra sidste år fortsætter og vil være et besøg værd.

Sidste sommer var en kæmpe succes, jeg havde rigtig travlt, det var sjovt og sikke nogle skønne 
oplevelser jeg fik fra alle de pragtfulde gæster der besøgte mig i galleriet – mest af alt fordi de 
kunne lide det de så og i den grad var imponerede over den høje standard og det store varierede 
udvalg af smukke kunstværker, det emmede virkelig af god kunst og hygge både inde og ude - det 
var præcis det jeg gerne ville.

Besøgstallet sommeren over lå på ca. 50 – 100 gæster dagligt, det er der ikke mange andre gallerier 
der kan bryste sig af og jeg vil gøre mit yderste for ikke at skuffe de gæster der kommer igen til 
sommer, min gæstebog vidner i den grad om hvor glade og imponerede de var. 
Selv på en mindre god sommer, som sidste år, blev øen besøgt af mellem 40.000 – 50.000 gæster og
mellem 8.000 - 9.000 sejlbåde – jeg har haft dage, hvor der har været kø for at komme ind og se 
galleriet og jeg har måttet lukke folk ind i hold, når der var guidede turistture til Tunø – hvilket der 
er ca. 2 til 3 gange om ugen hen over sommeren, derfor har jeg også besluttet mig for at udvide 
åbningstiden i år.

Sommerens event ”Montmartredage” vil foregå ved galleriet fra den 28 - 30 juli og jeg er godt i 
gang med planlægningen, allerede nu er der tilmeldt ca. 20 kunstnere og i år har jeg booket 
feriecenter Blåkærgård, så kunstnerne har et fælles samlingssted.
Jeg håber at rigtig mange gæster har lyst til at komme til Tunø og opleve, lade sig inspirere og evt. 
købe, men frem for alt mærke stemningen fra disse fantastiske kunstnere og deres kreative sjæle. 

Åbningstiden er:
 5. maj – 31. maj            / fredag, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00
 13. august – 31. august / fredag, lørdag og søndag kl. 12.00 – 16.00
 1. juni – 13. august       / mandag lukket - ellers åben alle dage                  kl. 12.00 – 16.00

Jeg glæder mig til at byde alle velkommen til en ny spændende sæson.

Mange hilsner

Bent Eggert Sørensen


