
APRIL - MAJ 2013 

KÆRE MEDLEMMER, og nye interesserede. 

Så er foråret ved at bide sig fast - efter mange benspænd… og det er tid at se hen 
til et par måneder med mange glæder i vente udendørs - og på den kunstneriske 
bane. 

Efter en usædvanlig udstilling i marts med kunstneren MARTIN SPANG OLSENS 
billeder af både det nære og det fjerne, drømmende univers, som han kom og 
fortalte om, skal vi nu møde KVINDEN I DEN KUNSTNERISK BEGAVEDE FAMILIE: 

N U L L E   Ø I G A A R D 

Nulle Øigaard er kendt og elsket af mange i Brøndby for sine billeder, der ganske 
usædvanligt er syet sammen af utallige stofstumper, pailletter, tyl og andet fra de 
lagre, Nulle har samlet fra bl.a. Det kgl. Teater, som hun har samarbejdet med 
omkring fortæppe, m.v. i sin lange karriere som den eneste kunstner, der arbejder 
med at skabe billeder af stof og inspirationer, hentet fra såvel de jordiske 
paradisiske egne, Nulle Øigaard besøger - som de engle, der svæver i andre 
universer, helende for alle, som ser dem.  Og som ingen kan undvære. 

Det er med stor glæde, vi inviterer til fernisering på udstillingen 

“HIMLEN, HAVET OG JORDEN” 

BILLEDTÆPPER AF NULLE ØIGAARD 

TORSDAG, DEN 4. APRIL  KL. 17.30 PÅ KILDEN 

 NYGÅRDS PLADS 31 

Nulle Øigaard vil være til stede - og foreningen byder på forår i glassene 

  

April byder på ekstra meget i kunstforeningens regi: 

Vi har indbudt SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE KUNSTFORENINGER til at afholde sit 
årsmøde i Brøndby.  Det sker den 13.-14. april. 

Vi glæder os til at vise delegerede fra hele landet vores egn, bebyggelser, sport, 
kunst og kultur i løbet af den weekend, udover at der også afholdes faglige 
møder. 



IKKE MINDST er der i april vores egen Generalforsamling, som 
finder sted fredag, den 19. april kl. 18 på Kilden. 

Indkaldelse længere fremme. 

  

Med i denne udsendelse er også invitation og tilmelding til den 19. 
BRØNDBY-BIENNALE, medlemmernes udstilling af egne værker på 
KILDEN, NYGÅRDS PL. 31 

Vi håber på mange deltagere - og inviterer til  

FERNISERING OG KONCERT MED “SANGVINERNE”  

T O R S D A G, DEN 2. MAJ KL. 16.30   (bemærk tidspunktet) 

Kunstnerne vil være til stede!  Vi prøver at finde en politiker, der gerne vil åbne 
udstillingen.----Og festligt bliver det under alle omstændigheder!!!!! 

  

V I G T I G  meddelelse  til alle medlemmer, udsendt d. 15. marts 2013 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Brøndby  
Kunstforening 

F r e d a g,  d e n  19. april 2013 kl. 18 på Kilden, Nygårds Pl. 31 

Dagsorden ifølge lovene: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 

3. Regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 
5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse: På valg er Agnete Sørensen, Bent Brok, Lise Højstrup og 
 Margot Senderowitz 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
9. Eventuelt 
10. Bortlodning af indkøbt kunst, kunsthåndværk og design 



Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til 
bestyrelsen v/ Agnete  Sørensen, Brøndbyøster torv 2, 7.tv.  2605 Brøndby               - 
senest 8 dage før generalforsamlingen. 

 B E M Æ R K: for at være stemmeberettiget og deltage i debat, samt bortlodning af 
kunst, skal årets kontingent være indbetalt, således at kassereren har modtaget 
det  

s e n e s t  én uge før mødet - i bank eller pr. giro eller anden form. 

Kontingentet kan indbetales til: Danske Bank: 1551-21 45 715 

Medlemmer, som desværre er forhindret i selv at være til stede ved den festlige 
begivenhed må, for at komme i betragtning ved bortlodning af kunst, give et 
andet medlem skriftlig fuldmagt til at vælge. 

Så langt - så godt!  Generalerne skal have deres tid - MEN FØRST SKAL DER 
LÆGGES EN FRUGTBAR STEMNING--OG DET BLIVER DER, når rigtigt mange møder op 
ved bordene i salen - !  Som altid står Brøndby Kunstforening for kvalitet i 
arrangementerne.  Det gælder ikke mindst den kulinariske side af sagen!! 

Derfor sikrer vi os, at medlemmerne medbringer egen fortæring, såvel fast som 
flydende.  Dertil tallerkner, bestik - og hvad man  i øvrigt selv synes er nødvendigt 
for en god spiseoplevelse! 

Det er en succes, vi har forfulgt i en del år…. og alle glæder sig. 

Vi spiser fra kl. 18 - 19. 

Der er plads til alle - også medlemmer, som ikke ønsker at deltage med spisning. 

Vi håber på mægtigt fremmøde omkring medvirken i foreningens arbejde. 

Hjerteligt   v e l k o m m e n   til årets mulighed for spørgsmål eller svar, kritik og 
nye ideer!!! 

Kærlig hilsen fra bestyrelsen. 36 47 03 79 - og http://brøndbykunstforening.dk 

 


