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Information maj 2016 
 

Information om ændring af mødedato for arrangementet med  
billedkunstner Grete Balle  

 
Folkevirke ser frem til at møde mange folkevirke-aktive til arrangementet.  

Læs mere om Folkevirkes mange tilbud på hjemmesiden www.folkevirke.dk. 
Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til 

folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn! 
 

 
Folkevirke København og Kvindelige Kunstneres Samfund 

 
Bemærk: Datoer er ændret til torsdag den 26. maj 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mødet holdes i: 
Kvindernes Bygning mødelokale på 2. sal, 
Niels Hemmingsens Gade 10, København K. 
 
 

Billedkunstner Grete Balle 
 
Vi fejrer billedkunstneren Grete Balles 90 
års fødselsdag og udgivelse af bogen 
”Billedligt talt”. 

Kvindelige Kunstneres Samfund og 
Folkevirke i København inviterer til en 
eftermiddag med 

Torsdag den 26. maj 2016 

klokken 15.00, det varer til ca. 17.00. 

I anledning af Grete Balles 90 års 
fødselsdag den 26. april og udgivelsen af 
bogen ”Billedligt talt” får Folkevirke 
mulighed for at mødes med Grete Balle og 
høre hende fortælle om et langt liv med og 
i kunsten. I sit foredrag vil hun lave 
punktnedslag i perioder, som har en særlig 
betydning og fortælle om udvalgte værker, 
som kan opleves i landets kirker og andre 
offentlige steder. 

I pausen serverer vi et glas vin.  

Pris for deltagelse kr. 100,00 kr. 

Af hensyn til det praktiske arrangement er 
det nødvendigt med forhåndstilmelding – 
gerne via e-mail til: 
folkevirke@folkevirke.dk   

Klik for at læse mere 
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Billedligt talt af Annemarie Balle, 
Hanne Lundgren Nielsen, Thomas 
Petersen og Palle Bruun Olsen  
 
 
Beskrivelse 
Bogen tegner et både kunstnerisk og 
personligt portræt af billedkunstneren.  
Skribenter fra kunstens verden – 
kunstanmeldere, kunsthistorikere, 
kunstsamlere, kunstnerkolleger og en 
gallerist – tegner et facetteret billede af 
Grete Balle med punktnedslag i hendes 
65 år som aktiv kunstner.  
 
Grete Balle er fortsat aktiv som 
billedkunstner og udfordrer stadig 
materialernes muligheder.  
Hun udstiller sine værker i ind- og udland 
og er med på faste gruppeudstillinger 
med kunstner-sammenslutningen M59  
og den kalundborgfunderede 
”Bispegårdsgruppen”. 
 
Bog detaljer 
Indbundet, 2016 
Sprog: Dansk 
ISBN-13: 9788792588227 
Forlag: Greens Forlag 
Vejl. pris 150,00 kr  
 
Ved køb af bogen hos  
Plusbog.dk ApS - klik her 
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