
 

 
 

Alettes maleri – nyhedsbrev

 

Kære alle I, der så trofast følger med i mi

Det er som altid spændende at arbejde med farver og udtryk.

Har lige færdiggjort 10 artmoney, der er blevet sendt på udstilling 

på Gallerie Dadapost i Berlin

Netop nu har jeg en billedophængning

Tandlægeklinikken Helleruphus,

Det bliver så den anden store billedophængning i år

måneder i foråret hang mine billeder hos Papyrus. Som altid dejligt

når billederne er ude og blive vist og publikum er begejstre

Inspirationerne er mange, og jeg forundres til

farver og former naturen –  som en selvfølge 

svære er altid at få det gengivet på papir/lærred, og hvis det så 

lykkes i et eller andet omfang, 

Det er efterhånden flere år siden

maleundervisning. Derfor har jeg til efteråret prioriteret at begynde 

at male hos Mable Rose. Det glæder jeg mig vældig meget til.

Se mine billeder som et alternativ til en plakat eller anden masse

fremstillet kunst.  

Måske også som et frisk pust i børneværelset, sommerhuset, osv. 

Jeg har også godt gang i mit arbejde med Feng Shui (indretning med 

energier). Det er som altid meget spændende at være med til at få 

folk til at få det bedre. 

Husk at du altid er velkommen til at give et af mine billeder, som 

gave og det byttes selvfølgelig

falder i modtagerens smag. 

Jeg maler gerne efter ønske. Så h

gerne prøve at give dig en vinkel på

verden. 

Venlig hilsen Alette Gundelach Hoffmeyer

www.alettesmaleri.dk 

www.alettesfengshui.dk 

nyhedsbrev 

der så trofast følger med i mit virke, 

Det er som altid spændende at arbejde med farver og udtryk. 

færdiggjort 10 artmoney, der er blevet sendt på udstilling 

på Gallerie Dadapost i Berlin (deres flyer er brugt som baggrund). 

en billedophængning (september/oktober) i 

Tandlægeklinikken Helleruphus, i Hellerup. 

Det bliver så den anden store billedophængning i år. Over nogle 

måneder i foråret hang mine billeder hos Papyrus. Som altid dejligt, 

når billederne er ude og blive vist og publikum er begejstrede. 

Inspirationerne er mange, og jeg forundres til stadighed over hvilke 

som en selvfølge – sætter sammen. Det 

svære er altid at få det gengivet på papir/lærred, og hvis det så 

lykkes i et eller andet omfang, er jeg altid glad. 

flere år siden, jeg sidst deltog i 

erfor har jeg til efteråret prioriteret at begynde 

et glæder jeg mig vældig meget til. 

Se mine billeder som et alternativ til en plakat eller anden masse-

Måske også som et frisk pust i børneværelset, sommerhuset, osv.  

Jeg har også godt gang i mit arbejde med Feng Shui (indretning med 

et er som altid meget spændende at være med til at få 

en til at give et af mine billeder, som 

gave og det byttes selvfølgelig til et andet billede, hvis det ikke 

 

. Så hvis du ønsker noget specielt, vil jeg 

gerne prøve at give dig en vinkel på, hvordan det kunne se ud i min 

Venlig hilsen Alette Gundelach Hoffmeyer 


