
 
 
Nemi-salgsutstilling 
19.-26. oktober 2019 

Sted: Nes kulturhus, Galleriet 
Åpning av Nemi-utstillingen med kunstnersamtale mellom Lise Myhre og 
Elisabeth K. Johansen. Nes bibliotek og Nes kunstforening stiller ut originale 
Nemi-verker av Lise Myhre i Galleriet, Nes kulturhus 19.-26. okt. 
 
Lise Myhre sier selv at hun er «old school» og benytter papir, tusj og blyanter. 

• Det er ikke kun nye striper for salg, men striper fra en periode over flere 
år. 

• Nemi har eksistert i over 20 år og hennes mørke blikk på livet og på 
hverdagen er like populært rundt i verden i dag. 

• Det blir også salg av bøker gjennom utstillingsperioden. 
Lise Myhre (f. 1975) debuterte som illustratør allerede som tenåring og laget 
sine første tegneserier i 1996. Nemi så dagens lys som en tilfeldig figur i 
vitsetegninger i 1997, men snart som hovedperson i egen serie i Larsons Gale 
Verden, før hun debuterte som dagsstripe i Dagbladet i 1999. Lise Myhre 
mottok en rekke priser og utmerkelser før Nemi fikk sitt eget blad i 2003. 



I dag er Nemi en av Norges mest leste tegneserier og oversatt til over ti språk. 
Lise Myhre har også illustrert dikt av bla Edgar Allan Poe og Andre Bjerke med 
figurene fra Nemi. 

Arr: Nes kunstforening i samarbeid med Nes bibliotek 

 
Åpningstider: 
Lørdag 19. oktober 1400-1800 
Mandag-fredag 1100-1800 
Lørdag 26. oktober 1100-1600 
 
 
  

 
 
Lise Myhre; kunstnersamtale 
19. oktober åpning kl 14:00 – stenger kl 18:00 



Sted: Nes kulturhus, Galleriet 

Lise Myhre sier selv at hun er «old school» og benytter papir, tusj og blyanter. 
Lise Myhre (f. 1975) debuterte som illustratør allerede som tenåring og laget 
sine første tegneserier i 1996. Nemi så dagens lys som en tilfeldig figur i 
vitsetegninger i 1997, men snart som hovedperson i egen serie i Larsons Gale 
Verden, før hun debuterte som dagsstripe i Dagbladet i 1999. Lise Myhre 
mottok en rekke priser og utmerkelser før Nemi fikk sitt eget blad i 2003. 

I dag er Nemi en av Norges mest leste tegneserier og oversatt til over ti språk. 
Lise Myhre har også illustrert dikt av bla Edgar Allan Poe og Andre Bjerke med 
figurene fra Nemi. 

Utstillingen har åpning lørdag 19. oktober kl.14:00. 
Åpning og presentasjon av Lise Myhre og «bokbader» Ragnhild Malfang 
(biblioteksjef i Sørum). 

Arr: Nes kunstforening i samarbeid med Nes bibliotek 
 
 

 
 
Tegneverksted for barn 
26. oktober 2019 kl. 12:00 
Sted: Nes kulturhus, Galleriet 

Lær å tegne dine egne tegneserie- eller spillkarakter på 1-2-3! 



Illustratør Sissel Ringstad viser deg steg-for-steg hvordan du enkelt kan skape 
dine egne 
unike og morsomme, skumle eller merkelige karakterer. 

• Kurset varer i to timer og passer for deg fra 6 til 12 år. Kurset er gratis. 
• Utstyrspakke til hver deltaker mottas ved kursstart. 
• Begrenset med plasser, påmelding til nils@nilsjohansen.com 

Sissel Ringstad er illustratør og grafisk designer som behersker mange stiler og 
uttrykk. Partner 
i FARSOTT sammen med Kaia Ødegaard og har bred og variert erfaring innen 
de fleste 
områder av grafisk design og illustrasjon. 

Tegnekurset er fullbooket. De som står på venteliste har selv ansvar for å møte 
opp i god tid før kl. 1200 for å se om det er noe frafall. 
 
 

 

 
Romeriksutstillingen 2019 
2.-9. november. Åpning 2. nov kl 1200 

Sted: Nes kulturhus, Galleriet 

Nes kunstforening skal i år sammen med Ullensaker kunstforening og Sørum 
kunstforening arrangere Romeriksutstillingen 2019 
 



Utstillingen er en juryert salgsutstilling hvor både amatører og profesjonelle 
kunstnere leverer inn sine bidrag innen kunstformene maleri, tegning, grafikk, 
skulptur, foto og tekstil. De utvalgte bidragene vil skape en interessant og 
mangfoldig utstilling, og vise en stor bredde innen de ulike sjangerne. 

Et utdrag fra de juryerte kunstnerne vil være utstilt i Galleriet i Nes kulturhus i 
tidsrommet 2. november til og med 9. november. 

Offisiell åpning lørdag 2. november kl. 12.00 
 
 

 
Velkommen til nye arrangement våren 2020.  

De blir annonsert på www.neskunstforening.no 


