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Charlotte Tønder Villadsen

Hun udstiller i Cobrarummet
 Tip en ven  Udskriv  Del

Hun er er født og opvokset i Hvidovre den 46 årige kunstner Charlotte Tønder Villadsen, 
der udstiller i Cobrarummet ved Sophienholm fra den 27. juni til 8. juli, med fernisering 
den 28. juni fra kl. 17.00 til 20.00.

Charlotte boede i Friheden med tre søskende, og hendes mor og to 
søskende bor her stadig. Hun er døbt i Strandmarkskirken, gik på 

Strandmarksskolen og senere Engstrandskolen, og arbejdede på 
Stadionrestauranten som purung. Læste til korrespondent på CBS og 

flyttede til USA over to perioder over fem år. Haft en fortid inden for 
international salg (key account manager -) bl.a. i rejse-

forsikringsbranchen. 
Hun er gift med Jakob - civilingeniør og afd.leder, har to børn 

Elizabeth 9 år og Louis 7 år, som går i skole i Gentofte.
Charlotte er autodidakt kunstner, men har 17 års løbende deltagelse i 

kurser både i København og som bosiddende i San Francisco. 
- Jeg forsøger at ernære mig som kunstner, og det sidste år har jeg 

haft god succes, fortæller Charlotte Tønder. - Fornylig har jeg afsluttet 
en udstilling på Privat Hospitalet Danmark, og dekoreret mødelokale 

på Helsingør Hospital. 
Jeg skal senere udstille på Gentofte Rådhus, og fra marts og resten af 

året udstiller jeg i 18 forskellig kunstforeninger.
- Ved udstillingen i Cobrarummet vil jeg vise mine værker, som er 

resultater af mange spændende kunstneriske processer som har 
beriget mig med særlige ¿Magiske øjeblikke¿. Øjeblikke som opstår 

når jeg mærker mit værk er fuldendt og jeg kan forlade lærredet 
beriget af en fuldendt proces. Det magiske øjeblik kan være resultatet 

af langstrakt kunstnerisk proces, hvor mange lag på lag frembringer 
kunstværket. Det magiske øjeblik kan også være opstået en flot 

solskinsaften eller en mørk nat, hvor alt lykkes i et snævert øjeblik, 
hvor mine fingre, handsker, pensler, svampe, tøj eller brugbart værktøj 

er magiske instrumenter og min intuition overtager og al logik og 
planlægning sættes i bero. Det er denne magi, der reflekteres i mine 

værker, og til tider giver meget forskelligartet og overraskende værker. 
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Del på Facebook 0

Se flere Fotos

Mini OL på Hvidovre 
Stadion

Av av, Doktor Hansen! Boksegalla i 
Dansborghallan

Forsiden netop nu

Voksne: Lær at lav 
smykker
Kan du lide at lave smykker? Så kom til 
smykkeværksted på Avedøre Bibliotek i 
morgen lørdag kl. 10.... 
18-01-13 | Læs hele artiklen

26 procent færre 
voldsanmeldelser
I 2012 faldt volden med 12 procent i 
forhold til året før i hele politikredsen. Det 
oplyser... 
18-01-13 | Læs hele artiklen

Kritik fik kommunen på 
mærkerne
... 
18-01-13 | Læs hele artiklen

Kursus for frivillige

Jeg tiltrækkes af stærke farver i perioder og anden periode lokker de 
mere melankolske farver, jeg fascineres af en farveverden uden 

begrænsninger, slutter Charlotte Tønder, der har malet i 17 år og 
primært arbejder med akryl, kul og oliebarrer.

11:59

Voksne: Lær at lav 
smykker

11:52

26 procent færre 
voldsanmeldelser

10:30

Kritik fik kommunen på 
mærkerne

09:10

Kursus for frivillige

08:00

- Der skal låg på...
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 Hvad leder du efter? Hvad leder du efter?

TV - Mest sete

Sådan har du aldrig set politiet...
Som den første politikreds i landet har 
Københavns Vestegns Politi ...

HIF Håndbold: Damer - Ringsted, ...

Hvidovre Attack - Hafnia 8-4

DET SKER - i Hvidovre og omegn

22-01 Musikalsk foredrag om Halfdan Rasmussen

27-01 Jazz

01-02 Digte om byen i februar

05-02 Elena Vandel, Lene Højbjerg og Bente Ipsen

06-02 Skrumpen fra det ydre rum

Se flereI samarbejde med KULTUNAUT.DK

Skriv din e-mail adresse og vælg hvilket område du vil 
modtage nyheder fra - klik på tilmeld. 

Hvidovre TilmeldTilmeldTilmeldTilmeld

NYHEDER FRA LORRY

Valgåret skudt i gang
Lorry tager pulsen på seks af sendeområdets største 
kommuner - Roskilde, Frederiksberg, Helsingør,...

26-årig mand er såret af skud i Malmø

BON'A PARTE Online butik
www.bonaparte.dk/Musthaves
Bestil nye styles til din garderobe helt 
sikkert noget for enhver smag.

Kørebog
www.abax.dk/kørebog

BON'A PARTE 
Online butik
www.bonaparte.dk/Mu…
Bestil nye styles til din 
garderobe helt sikkert 
noget for enhver smag.

Kørebog
www.abax.dk/kørebog
ABAX Kørebog forenkler 
hverdagen. Bestilla 
elektroniska körjournal!

All Inclusive hos 
Spies
www.Spies.dk
Så har du betalt alt på 
forhånd. Bestil All 
Inclusive-ferie hos os.

Boligpriser i dit 
område
Totalkredit.dk/Kend_B…
Er boligerne i dit område 
blevet dyrere eller 
billigere? Få svar her

Mest læste

HIF og den røde tråd

Kritik fik kommunen på mærkerne

Internationalt gennembrud

Skybrudssikring i Sydkærsvej-kvarteret

- Der skal låg på...

Nye muligheder for grundejerne

Hvidovrefirma udsat for bedrageri

Kollegiet ændrer udseende

Handelslivet er vigtigt for Hvidovre

Rideklubben skal bevares!

112

Seneste læserbreve
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Avedøre Kirke tilbyder i dag fredag kl. 15.30 et 
inspirationskursus for frivillige.Kurset afholdes af Jørgen 
Anker Jørgensen og skal ifølge kirken... 
18-01-13 | Læs hele artiklen

Skybrudssikring i Sydkærsvej-kvarteret
I løbet af foråret lyder startskuddet for arbejdet med at 
grave og bore ud til den nye store kloakledning i 
Sydkærsvej-kvarteret. ... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

- Der skal låg på...
Hvidovrelistens medlem af teknik- og miljøudvalget, 
Gert Krogstad-Nielsen, havde stillet et forslag, som 
udvalget i sidste uge skulle tage stilling... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Nye muligheder for grundejerne
Med henblik på at modernisere plangrundlaget for nogle 
af kommunens parcelhusområder besluttede teknik- og 
miljøudvalget i sensommeren 2011, at... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Internationalt gennembrud
Hvidovres 14-årige volleyballtalent Mathias Spendrup 
Petersen har netop fået sit store gennembrud på 
europæisk niveau. På et hold, hvor de fleste af... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Skøjtelynet fik sølv på cykel
CYKLING: Under weekendens cykelcross DM i Vejen 
blev Hvidovre Cykleklubs Cathrine Grage, bedre kendt 
som skøjtelynet, nr. to efter Margriet... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Handelslivet er vigtigt for Hvidovre
Vi har i både Hvidovre Avis og her i HVIDOVRE 
weekend ved flere lejligheder opfordret Hvidovres 
borgere til at handle lokalt.Inden jul opfordrede vi... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Kollegiet ændrer udseende
Kommunalbestyrelsen godkendte i maj sidste år, at den 
selvejende institution Rebæk Søpark Kollegium måtte 
tage et lån på op til seks mio. kr. til... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Fleksibel dagpleje fortsætter
I næsten et år har Dagplejen i Hvidovre haft mulighed 
for én fleksibel arbejdsdag om ugen, nemlig om 
onsdagen, når Dagplejen har mødtes til den... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Delebiler måske på vej til Hvidovre?
Delebilordninger, som blandt andet er kendt fra 
København, Lyngby og Greve og andre kommuner 
rundt om i landet, er nu også begyndt at interessere 
sig ... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Nye vandhuller
Baggrunden for ansøgningen er, at Banedanmark i forbindelsen med 
etableringen af København-Ringstedbanen nedlægger to vandhuller og derfor 
skal etablere tre erstatningsvandhuller.... 
17-01-13 | Læs hele artiklen

Øget åbningstid
Cirkusmuseet har fremsendt en ansøgning om ændring 
af åbningstiden.... 
17-01-13 | Læs hele artiklen
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Hvidovres åbne sår 08:00

Nu må I tage ansvar! 08:00

Skadestue-kaos på Hvidovre skal 
undgås 08:00

DRIKKEVANDS- PRISERNES 
HIMMELFLUGT! 08:00

Sport

Ingen ramte dagen! 08:00

Internationalt gennembrud 08:00

HIF og den røde tråd 08:00

Guld og flotte resultater 08:00

Skøjtelynet fik sølv på cykel 08:00

Kontrakter for fremtiden 08:00

Styrker talentudviklingen 08:00

Holdt fokus mod bundholdet 08:00

Pol.dk - Seneste nyt JP.dk - Seneste nyt EB.dk - Seneste nyt

Under et skyderi er en mand blevet såret i Malmø 
søndag eftermiddag. Manden blev ramt i benet, da...

Styr på brandsikkerheden igen
Beredskabsstyrelsen kritiserede i 2011 kommunen for 
ikke at leve op til sine forpligtelser i...

Smid badebukser og badedragt: Her svømmer 
vi nøgne
Det tilbud opstod, fordi Sigma Swim Allerød sammen 
med foreningen Danske Naturister fandt sammen 
om ...

JOB I LOKALOMRÅDET

Akutjob - Regnskabsmedarbejder 37 timer 
ugentligt
Hvidovre Bibliotekerne har behov for en kollega i vores 
gruppe Intern Service. Du skal stå for vores...

Sygeplejersker i dagvagt - akutjob
Hvidovre hjemmepleje søger en hjemmesygeplejerske på 
32 timer i dagvagt, med weekendvagt hver 4. uge....

Idrætspædagog - akutjob

Lær’ børn om motion og idræt på Fritidshjemmet 
Festningen Motion og idræt er sjovt - og sundt....

Flere stillinger

BOLIGMARKED

Villa
Hvidovre
2.795.000 (0%)
82 kvm. / 3 værelser

Villa
Hvidovre
1.995.000 (0%)
74 kvm. / 3 værelser

Villa
Hvidovre
3.895.000 (0%)
129 kvm. / 5 værelser

I samarbejde med boligsiden.dk

BILMARKED

Suzuki Alto 1,0 GL
År: 2009 / Km: 18000
Postnr: 2800 / Pris: 59900 kr.

Suzuki Alto 1,1
År: 2005 / Km: 85000
Postnr: 2800 / Pris: 39900 kr.

Mazda 6 2,0 Advance
År: 2009 / Km: 40000
Postnr: 2800 / Pris: 184900 kr.

I samarbejde med bilzonen.dk
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Overlevelse på SU: Det kræver 
termokaffe og benhård bogføring

Michael studerer kommunikation: 
Dårlige kampagner gør mig sur

Fire chefer: Det går vi efter

Fra jordemoder til fængselschef: 
Trine tror ikke på vildveje

Contador: Måske kan vi lukke det 
årti og fokusere på nutiden

Danske Banks nye abonnement 
ender på ministerens bord

Tårer, men intet drama, da 
formand sagde farvel

Når det ene skønne billede bliver 
til film

Hvor skal vi hen?03:00

På guldtogt til Barcelona21:48

Merkels fremtid afhænger af FDP 
og EU21:26

Strauss-Kahn betalte millioner21:04

Atlético halede ind på 
Barcelona21:02

Contador: Vi må kigge fremad20:43

Ferguson var mopset20:28

Live: Nu er det knald eller fald20:14

Vi er uhyggeligt gode21:59

Danmark bragede i 
kvartfinalen21:53

Redningsaktion: Kvinde faldt ud 
over skrænt21:49

Armstrong-bøger flyttes til 
sektionen for skønlitteratur21:49

SLUT: Danmark klar til 
kvartfinalen21:49

Hyldest: Mand sætter ild til sig 
selv21:44

Caroline live på 
ekstrabladet.dk21:22

Strauss-Kahn betalte millioner til 
stuepige21:07

Pol.dk - Mest læste

Overlevelse på SU: Det kræver 
termokaffe og benhård bogføring

Michael studerer kommunikation: 
Dårlige kampagner gør mig sur

Fire chefer: Det går vi efter

Fra jordemoder til fængselschef: 
Trine tror ikke på vildveje

Contador: Måske kan vi lukke det 
årti og fokusere på nutiden

Danske Banks nye abonnement 
ender på ministerens bord

Tårer, men intet drama, da 
formand sagde farvel

Når det ene skønne billede bliver 
til film

JP.dk - Mest læste

Fogh stemplet som historisk 
uansvarlig

Toiletbesøg skaber drama i byråd

Her er løbetræningen der virkelig 
slanker

Ekstremt vintervejr: Kaos i 
Vesteuropa

Disse fem ting gør dig tyk

Fodboldstjerne gør grin med John 
Faxe

Derfor bor familien Varnæs, som 
den gør

V: "Regeringens dobbeltmoral 
skriger til himlen"

EB.dk - Mest læste

SLUT: Danmark klar til 
kvartfinalen

Strauss-Kahn betalte millioner til 
stuepige

TV: Sådan passer du IKKE dit 
arbejde

Megan Fox får rystet sine bryster i 
ny film

Her er de dårligste betalere i 
Danmark

Redningsaktion: Kvinde faldt ud 
over skrænt

Reality-brystbombe går dildo-
vejen

Hyldest: Mand sætter ild til sig 
selv
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Sjælland
Albertslund
Allerød
Egedal
Fredensborg
Frederikssund
Furesø
Gentofte
Greve
Helsingør
Herlev
Hillerød
Hornsherred

Hvidovre
Hørsholm
Ishøj
Køge
Lyngby-Taarbæk
Roskilde
Rudersdal
Solrød

Jylland
Ebeltoft
Esbjerg
Favrskov
Fredericia
Grenaa

Haderslev
Hinnerup
Kalø Vig
Kolding
Norddjurs
Randers
Skanderborg
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Sønderborg
Varde
Vejen
Vejle
Aabenraa
Aarhus

Hvidovre Avis
Hvidovrevej 301
2650 Hvidovre

Telefon: 3649 5555
Fax: 3677 2555
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