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Ny udstilling med Flemming 
Knudsen i Salten Skov 

Igen i år udstiller guldsmed 
og skulptør Flemming 
Knudsen hos galleriet 
Kombination i Salten Skov.

Denne gang præsenterer 
galleriet helt nye skulpturelle 
smykker og søjletorsoer fra 
kunstneren.

Flemming Knudsen har 
været skulptør og guldsmed i 
mere end 40 år. Som guld-
smed arbejder han primært i 
sølv, ofte suppleret med guld 
og forgyldninger. Natursten, 
ædelsten, gummi, hestehår 
og emalje indgår ligeledes i 
hans produktion. 

Hans skulpturer er 
hovedsagelig udført i granit 
og marmor. 

Eksempler på Flemming 
Knudsens fascination af 
menneskekroppen kan ses i 
alle hans arbejder.

Han har udstillet både i 
ind-og udland, blandt andet 
på Kunstnernes påskeudstil-
ling.

Indehaver af Kombination 

Birthe Krogh har formidlet 
og solgt Flemming Knudsens 
smykker og skulpturer siden 
1991, først i Søndervig, 
derefter i Vejle og nu i Salten 
Skov.

- Uanset om Flemming 
arbejder i ædle metaller 
eller i granit og marmor, går 
sansen for detaljen og det 
overordnede udtryk hånd 
i hånd. Flemming skaber 
værker, man kan vende 
tilbage til år efter år og stadig 
forbløffes over, hvor meget 
omtanke der er lagt i både 
udtryk og konstruktion, siger 
hun.

På ferniseringsdagen den 

30. april viser Flemming 
Knudsen et ekstraordinært 
stort udvalg af sine skulptu-
relle smykker.

Lørdag den 30. april kl. 
14-16: Kombination, Ryvej 
18, Salten Skov: Fernisering 
på udstilling

Smykker og 
søjletorsoer

Flemming Knudsens fascination af menneskekroppen kan ses 
i alle hans arbejder. Hans skulpturer er hovedsagelig udført i 
granit og marmor.

Som guldsmed arbejder 
Flemming Knudsen primært 
i sølv, hvori der for eksempel 

indgår ædelsten. 

Johannes Herskind, Salten, 
skriver om Old Boys Big 
Bands nye show, der blev 
præsenteret i Medborgerhuset 
Toftebjerg i Them før påske:

Onsdag den 13. april var der 
fest i den store sal i Medbor-
gerhuset Toftebjerg i Them, 
idet Old Boys Big Band slog 
gækken løs i deres nye show 
2011. 

Det blev til et festfyrvær-
keri af gamle, kendte og en 
hel del nye numre præsen-
teret med liv og glæde, der 
sædvanen tro kendetegner 
bandet. Det er virkelig dejligt 
at høre og se den optimisme, 
der bliver udfoldet af de 
mange ikke alle lige unge 
musikere. 

Det er efterhånden et rigtig 
stort orkester på op mod 
30 medlemmer plus de syv 
vokalister, hvoraf de tre piger 
Bodil, Ingeborg og Rikke 

må siges at være de kønneste 
- mente en gammel 75-årig 
mandlig tilhører. 

At pigerne i salen måske 
synes bedst om de flotte, 
syngende mænd, - Søren 
Kristian, Gorm og som ny 
Henrik og Sune - er ikke 
sagen helt uvedkommende. 

Skribenten her kunne ikke 
undlade ind imellem at fælde 
en lille glædeståre over den 
dejlige musik og udøvelsen. 

Det er næsten umuligt at 
fremhæve nogle af de 25-30 
numre frem for andre. 

Blot vil jeg sige, at det 
var en glædelig fornyelse af 
repertoiret. Det var et virke-
ligt show, og af de bedste, vi 
endnu har set og hørt. 

En flot variation var det 
dog, da trompeter og saxofo-
ner hver for sig og tubaisten 
fra Randers blev trukket 
frem foran orkestret for at 
vise musikernes færdigheder, 

da Nick fra Træden overtog 
dirigentrollen til noget 
sydamerikansk med bl.a. to 
piccolofløjter, da Hans Holm 
afløste Mogens Hessellund 
ved klaveret og han så tog 
sin gode, gamle banjo frem, 
og da Gorm Øland, Steen 
Christensen og Hans Holm 
gav et par numre for to 
guitarer og kontrabas. Ved 
det sidste kunne vi endelig 
hvile ørerne lidt, for det lyder 
af noget, når alle trutter af 
hjertets lyst. 

Arrangementerne var de 
bedst tænkelige, og Hans 
Holm sprællede som altid. 
Han ikke bare har højden 
til at være et »fyrtårn«,  han 
er det på alle musikalske 
områder. Godt, vi har ham.

Uden ham og alle de andre 
ingen Old Boys Big Band. 

Vi kan i øvrigt genhøre 
bandet på den kommende 
jazzfestival i Silkeborg.

Festaften på Toftebjerg

FORÅR I FUNDER: Der 
er lyse og glade forårstoner i 
Funder Kirke på tirsdag den 
3. maj kl. 19.30, når der er 
koncert med Kragelund og 
Funder kirkers Voksenkor 
og fløjtenist Birgit Sonne i 
Funder Kirke. 
Koncerten byder foråret og 
sommeren velkommen, og 
programmet er sammensat af 
en varieret buket af sange og 
musikstykker, som passer til 
den lyse og glade tid. 
Voksenkoret, der ledes af 
organist Bo Kirkegaard tæller 
20 sangere.

THEM
Vognmand - Entreprenør
            Containerservice    

Vi leverer alt i:
Containerudlejning til 
affald og lign.
Kørsel med lastvogn
Jordarb. m/gummiged
Brændselstræ
Hvide pyntesten - og ral 
i alle sorteringer

Sten - ral

Sand - fyld

Mørtel - muldjord

Flis - bark til afdækning
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Palle Kahr
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8600 Silkeborg
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Indramning

Sieferts Plads 5 . DK-7430 Ikast
Tlf. 97 15 22 33
www.midtadvokaterne.dk

Kontakt advokat 
Charlotte Jørgensen (H)
hvis du har brug for juridisk rådgiv-
ning vedrørende bodelinger, for-
ældremyndighedssager, sager om 
bopæl, testamenter, ægtepagter, 
ejendomshandel eller strafferet.

Åben hver lørdag og  
søndag kl. 10-17
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Kirkens Korshær
KK Genbrugscenter Them

Silkeborgvej 15, Them
Tlf. 8682 0708

Åbningstider:
Hverdage kl. 13-17. Lørdag kl. 10-13

Vi modtager med tak salgsbare effekter.
Evt. aftale om afhentning på tlf. 8682 0708.

Vi modtager også gerne donationer.

www.kkgenbrug.dk

HJÆLP
K.K. Genbrugsbutik, Hovedgaden 40, Bryrup

Er der ikke nogle m/k der har lyst og tid en eftermiddag 
om ugen, til at hjælpe i butik og sortering, holde butik-
ken i gang, ellers ser vi os nødsaget til at lukke den.

Kom ind i butikken og få en snak eller 
kontakt tlf. 8689 3506 / 6169 5000




