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Sommerkunst
Tom Magne Armann

Tre av Hole artcenters faste
kunstnere fra Asker og
Bærum deltar i kunstsenteret sommerutstilling som
holder åpent frem til 26.
august.
Totalt er det 18 kunstnere som
stiller ut sine arbeider innen
billedkunst, skulptur og installasjon. Prisen på arbeidene er
fra 4.000 til 40.000 kroner.
Hole artcenter ble for kort tid
siden etablert av Elenor Martinsen og Åsmund Bergwitz bare
en knapp halvtimes kjøring fra
Sandvika i retning Hønefoss.

Mange benytter muligheten til
å besøke senteret på vei til eller
fra hytta, siden det ligger like
ved en av hovedutfartsårene fra
Oslo og Bærum mot Hallingdal
og Valdres. Elenor Martinsen er
selv kunstner og driver også et
galleri i Oslo. Raskt har de etablert en stall med mange anerkjente norske kunstnere, som er
knyttet til deres nye senter, som
ligger idyllisk til med en praktfull utsikt mot Tyrifjorden.
På sommerens utstilling
finner du bilder av Cathrine
Knudsen fra Haslum. Også Pippip Ferner fra Nesøya og Elin
Drougge fra Heggedal er representert.

fakta
Karina Bjørnø

■ Opprinnelig fra Sandefjord,

bor på Skui.

■ Deltatt på alle Idol-auditio-

ner siden 2003.

■ Varmer opp for deLillos i

Kjerringvik den 28. juli.

■ Har jobbet med plateselskap

i Sverige.

■ Deltatt i «Lottomillionær»-

reklamefilm.
■ Hennes egen låt «My Angel
Goodbye» spilles nå på
radio.
■ Skal prøvespille for plateselskapet Familia Music senere
i høst.

tivalen. – Det er faktisk noen som tror på meg, sier hun forsiktig.

KUNSTNER 1: Pippip Ferner, Nesøya.
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KUNSTNER 2: Elin Drougge, Heggedal.
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PÅ IDOL: Anett Lunde (fra venstre) og Cathrine Sneve fra Fredrikstad prøvde seg sammen med Karina
Bjørnø på Idol-audition i juni. For Bjørnø ble det ingen positiv opplevelse.
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KUNSTNER 3: Cathrine Knudsen, Haslum.
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