Marie Tångeberg
• tuläid önj e oktoober1924 önj e
Mariienkuuch
• 1945 abituur awt Freedai-PaulsenSchölj önj Naibel
• 1946/47 Nordisch Följkshuuchschölj
önj Askov/DK
• 1948 schöljmäisterütbilding önj Ribe
• 1952 – 1956 schölmäister awt dånsch
schölj önj Naibel än wanderliirerin önj
Naibel, Risem, Lunham än Stääsönj
• 1956–89 schöljliidjer önj Risem Schölj
• 1985 besäk foon kunstkurse awt
pädagoogisch huuchschölj önj Kolding
• üttiikend ma e Hans-Momsen-pris än
et bundesfertiinstkrüs
• laawet än måålt diling önj Äfkebel
Wilt har stuudium önj Ribe füng Marie
Tångeberg en tiikenkurs ma aw e wäi,
weer’s lääser haane aw tubääg gripe
köö. As fraschliirerin stöö jü ålten wider
for e apgoowe, tiikninge for nai
liirmateriool tu schååfen.
Jü heet maning bile for bjarne-, fåchunti liirböke tiikend. Ouers uk priwoot
seet jü har ma hare teeme ütenouder än
heet deerbai maning ünlike tächnike
ütpräiwed. Har koonen heet’s lääser önj
kurse (eenschölj än harfsthuuchschölj)
tu interesiirde manschne wideredänj.
Diling årbet jü liifst ma da tächnike
pastäl- än kridmåålen, sisenmåålerai än
akwaräl. Hare motiiwe fant jü önj
loonschape, porträäs än tiirstuudie.

Inlååsing:
E ütstaling wårt äämmååged
fraidi, e 2. oktoober am e kl. fjouer
Der inviteres til åbningen af
udstillingen
fredag den 2. oktober kl. 16:00
Program
Stormtown Jazzcompany
Uurde foon / Talere:
Bahne Bahnsen
Maike Lohse
Dr. Karin Haug
Georg Buhl
Marie Tångeberg
Et jeeft wat tu ääsen än tu
drainken / Der serveres et lille
traktement
Kunstnerisk leder: Anja Langer

Marie Tångeberg
• født oktober 1924 i Marienkoog
• 1945 student fra Friedrich-PaulsenSchule i Nibøl
• 1946/47 Nordisk Folkehøjskole Askov
• 1948 lærerseminar i Ribe
• 1952 – 1956 lærer på Nibøl danske
Skole og vandrelærer i Nibøl, Risum,
Lindholm og Stedesand
• 1956 – 1989 skoleleder på Risum
Skole/Risem Schölj
• 1985 kunst-studier i bl.a. Kolding
• hædret med Hans-Momsen-prisen og
forbundsfortjenstkorset
• lever og bor i dag i Efkebøl

Under sine studier i Ribe fik Marie
Tångeberg en grundlæggende kunstuddannelse, som hun senere kunne gribe
tilbage på. Som frisisklærer blev hun altid
konfronteret med opgaven at lave
tegninger til nye undervisningsmaterialer.
Mange illustrationer til børne-, fag- eller
lærebøger stammer således fra hendes
hånd. Men også privat beskæftiger hun
sig gerne med udvalgte kunstemner og
har forsøgt sig på et stort antal
forskellige teknikker. Sine erfaringer
videregav hun senere på kurser
(aftenskole og efterårshøjskole) til
interesserede mennesker.
I dag er hendes foretrukne teknikker
pastel, kridt, silkemaleri og akvareller.
Hendes motiver er frem for alt
landskaber, portrætter og dyr.

Åbningstider:
tirsdage – torsdage fra kl. 10 – 13
fredage fra kl. 11 – 17
lørdage og søndage fra kl. 13 – 17
eller efter aftale

Bile än mör foon
Marie Tångeberg
Ütstaling aw Mikkelberg,
Haatst,
foon e 2. oktoober
bit tu e 15. nowämber 2015

Horstedter Chaussee 1
Tel.: 04846-6604
www.mikkelberg.de
email info@mikkelberg.de

En frisisk ildsjæl
Efterårsudstilling på
Mikkelberg

E ütstaling as ääm:
täisdi bit törsdi foon e kl. 10 bit 13
fraidi foon e kl. 11 bit 17
saneene/saandi foon e kl. 13 bit 17
unti teel önj aw Mikkelberg

Süderstr. 6, 25821 Bredstedt/Bräist
Tel.: 04671-6024154, Faks: -164
Hüüsesid www.friiske.de
Iimäil info@friiske.de
Margareta Erichsens mindefond

Marie Tångebergs
værker
fra den 2. oktober
til den 15.november 2015

