Henrik Koefoed Jensen født 25. november 1955 er skuespiller og tegnefilmsdubber.
Han er uddannet fra Statens Teaterskole i 1980 efter at have studeret trombone på
Nordjysk Musikkonservatorium i 2 år. Han har optrådt på en række teatre; mest på Det
Kongelige Teater, hvor han i flere omgange har været en del af teatrets faste ensemble.
Henrik Koefoed blev den d. 3. december 1999 Ridder af Dannebrog og blev 2009 igen på
Ludvig Holbergs fødselsdag Ridder af 1. grad af Dannebrog. Han blev i 2017 æreskunstner
i Østermarie og fik Henrik Koefoeds Oase opkaldt efter sig. Den ligger 20 m fra
Dagli’Brugsen.😊
I de sidste mange år er han kendt for sin tilknytning til det lumre firkløver Ørkenens Sønner, hvor han spiller
sammen med Niels Olsen, Søren Pilmark og Asger Reher. Han er
Yassirfir Dosirfem og logens dyreven. Henrik Koefoed er den primære
tekstforfatter til logens sangtekster. I TV har han bl.a. medvirket i
serierne Mor er major, TAXA, Edderkoppen, Rejseholdet, Nikolaj og Julie
og Krøniken. Han har haft roller i tv-julekalenderne Nissebanden i
Grønland, Jul i Juleland, Hallo det er jul, Krummernes jul og Julestjerner.
Henrik Koefoed har endvidere indlæst mange lydbøger.
Efter foredraget serveres som sædvanlig gammeldags flæskesteg med
det hele samt ris a la mande til dessert.
Efter middagen trækkes der lod om årets indkøbte gevinster. Årets endetalsgevinst er små unika monotypier
udført af kunstneren Lise Marie Frost.
Igen i år vil der blive trukket lod om et lille kunstværk blandt de fremmødte medlemmer. Ligeledes er der
som altid mindre præmier på spisebilletten blandt alle gæsterne.
Er du endnu ikke medlem af Kunstforeningen, har du mulighed for at melde dig ind ved at sende en mail til
mbk@flsmidth.com.
Billetter til arrangementet kan købes i Receptionen fra onsdag d. 7. november 2018. Bemærk at salg af
billetter kun foregår mellem kl. 10:30-11.30 – og kl. 15-16.00. VIGTIGT: KUN KONTANTER OG LIGE PENGE.
Fristen for at købe billet er d. 30. november. Husk at man også må invitere ledsager med til arrangementet.
Pris for foredrag og middag er uændret 150 kr. pr. person.
Med venlig hilsen
Kunstforeningens bestyrelse

