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Charlotte Tønder Villadsen

Hun udstiller i Cobrarummet

Politi på stierne i Kokkedal
Samarbejde betyder mindre kriminalitet

Tip en ven
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 rejseforsikringsbranchen.
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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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.
Publiceret: 12. Juni 2012 09:00
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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
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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

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 ...

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...

JOB I LOKALOMRÅDET
Akutjob - Regnskabsmedarbejder 37 timer
ugentligt

17-01-13 | Læs hele artiklen

Hvidovre Bibliotekerne har behov for en kollega i vores
gruppe Intern Service. Du skal stå for vores...

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

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

Idrætspædagog - akutjob

Internationalt gennembrud

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

Hvidovres 14-årige volleyballtalent Mathias Spendrup
Petersen har netop fået sit store gennembrud på
europæisk niveau. På et hold, hvor de fleste af...

Flere stillinger

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...

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

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...

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

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...

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

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...

I samarbejde med boligsiden.dk

17-01-13 | Læs hele artiklen

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

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

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

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....

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

17-01-13 | Læs hele artiklen
I samarbejde med bilzonen.dk
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