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Lørdag den 6. maj åbnede ”Galleri eggertart” sin 2. sæson og så endda i det dejligste vejr, ugerne 
op til ferniseringen var hektiske, dels med at få hentet og bragt kunst til Tunø – og derefter, at få det 
hele hængt op og placeret, så de smukke værker fremstår indbydende og spændende.

Vi er nu godt i gang og jeg glæder mig dagligt til at vise gæsterne rundt i galleriet. Kunst er mange 
ting og man er altid spændt på om man nu også har ramt rigtigt og gerne bredt – så der er noget for 
enhver smag. De tilbagemeldinger der er kommet indtil dato har været positive, så jeg er 
fortrøstningsfuld og glæder mig til en forhåbentlig skøn sommer med mange besøgende og vil gøre 
mit til at alle får en god oplevelse.

Som noget nyt i år er der mulighed for at købe gavekort i galleriet, desuden er jeg blevet forhandler 
af Bülow's populære lakrids, men først og fremmest er der jo en masse spændende værker af nogle 
rigtig dygtige danske kunstnere. 
Se evt. min hjemmeside på: www.eggertart.com 

Det er ligeledes lykkedes mig at få tilladelse til at åbne ”Café eggertart” i forhaven ved galleriet – 
hvor der nu kan købes: kaffe, dagens kage, øl, vand og vin.

Planlægningen af årets Montmartre-dage er i fuld gang, der er pt. tilmeldt 20 kunstnere. 
Arrangementet vil foregå i og omkring galleriet fra den 28. - 30 juli og er i år udvidet med en ekstra
dag, så flere gæster får mulighed for at besøge kunstnerne og se deres ting samt få en hyggelig snak 
med dem. 
De gæster, der kunne tænke sig at opleve dette event - som forventes at blive rigtig stort, opfordres 
til allerede nu eller snarest muligt at booke færgebillet, da det jo er højsæson for besøgende til Tunø.
Billetter kan bestilles på: www.tunoefaergen.dk 

Jeg håber det bliver en dejlig varm sommer og at rigtig mange gæster vil få lyst til at komme igen til
denne dejlige lille bilfri Ø midt i Kattegat. 
Her er god mulighed for at få en skøn oplevelse for hele familien – naturen er fantastisk, 
legepladsen ved havnen eller et spil mini-golf og en stor is i Stalden, samt et godt måltid mad på 
hhv. Røgeriet, Kroen, Mejeriet eller i den nye café i Købmandsgården – jeg glæder mig af hele mit 
hjerte til at byde jer alle velkommen på Tunø og i galleriet.

Med venlig hilsen og rigtig god sommer.

Bent Eggert
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