
 

 

 
 
 

 Februar- Marts 2013 
 

KÆRE MEDLEMMER - OG MANGE FLERE. 
 

Vi skal jo videre!    Vinteren og det nye år har godt fat i os. Noget  må ske!! 
 
Efter den  veloverståede nytårskur og fernisering på Bjørn Eriksens malede spor af 
en virkelighed, er det måske på tide også at høre noget om NYE TENDENSER 
I DANSK MALERKUNST. 
 Det vil vi gøre en indsats for i februar måned, som er den eneste 
måned, hvor Brøndby kunstforening ikke er repræsenteret med egen udstilling. 
 
Vi har derfor inviteret kunsthistorikeren  og kunstanmelderen TOM JØRGENSEN 
til at afholde et foredrag med titlen: 
 

“NYE TENDENSER I DANSK MALERI“, HVOR DE MALERE, SOM 
BESKÆFTIGER SIG MED GENREN “FABULISME”, f.eks. Katrine Ærtebjerg, 
m.fl. SAMMENLIGNES MED ANDRE KUNSTNERE I IND- OG UDLAND.  
Foredraget ledsages naturligvis af adskillige billedeksempler  
- og omhandler et relevant og aktuelt emne i  tidens 
kunstunivers. 

 
Det sker SØNDAG, d. 17. februar kl. 14 på KILDEN, Nygårds Plads 31,  
Brøndby. 
I en pause serverer vi et styrkende glas. 
KOM TIL EN INDHOLDSRIG SØNDAG EFTERMIDDAG. TAG VENNERNE MED. 
Fri entré. 

I marts måned blænder vi op med en ny udstilling af en 
maler med et kendt efternavn - men med sin egen 
dagsorden: 

Det er en stor glæde at præsentere           
MARTIN SPANG OLSEN 
MED UDSTILLINGEN, DER HAR TITLEN “Ø J N E”. 

Om udstillingen siger Martin selv:  “ Jeg maler  BEVÆGELSE mere end noget 
andet.  Bevægelse i sind, krop og ånd. Derfor spiller øjne en central rolle I 
mine billeder.  Øjne, der kigger fra bevidsthedens dyb, og øjne, der kigger 
dybt i beskuerens hjerte. 

 Beskueren og den beskuede bliver ét. Objekt og subjekt interagerer. 
Inspirationen henter jeg fra drømmelignende tranceformer. Ikke blot drømmer 
jeg øjnene på mine billeder, de drømmer også mig. 

 Uforklarligt, men formentlig genkendeligt for enhver, der tør drømme.” 
Martin  Spang  Olsen er en alsidig kunstner, der på sit  CV. kan skrive:  Billedkunstner, 
cand.mag. i musikvidenskab og oldtidshistorie. Sundheds-og bevægelsesekspert, 
komponist, filosof, foredragsholder, stuntman, fightmaster, musiker, sanger,  coach, 
forfatter.                                     



 

 

  
Vi afholder en præsentation af udstillingen   
 
T O R S D A G, DEN 14. MARTS KL. 17 - OG DET FOREGÅR PÅ KILDEN, 
NYGÅRDS PLADS 31, BRØNDBY. 
Martin Spang  Olsen vil være til stede og fortælle om sin udstilling. 
 
Foreningen er vært ved et par glas og lidt til. 
 
 Ikke nok med det: 
 
 Søndag, den 10. marts KL. 14  inviterer vi til særforestilling 
 På en M U S I C A L :         “ LOVE IS ALL THERE IS? “ 
 
I samarbejde med Brøndby Ungdomsskole og Brøndby Musikskole kan BRØNDBY 
KUNSTFORENING tilbyde medlemmerne en musikalsk oplevelse, som de dygtige elever 
har arbejdet med og som handler om  det evige spørgsmål:  “Er vi lige som kvinder og 
mænd -- eller er vi i bund og grund forskellige ?” 
Forestillingen er et show, som gennem en række humoristiske, rørende og alvorlige scener 
forsøger at indkredse det ideelle forhold mellem kvinde og mand. 
Vi skal se og høre mange former for sang, solo eller kor,  dans, skuespilsekvenser og 
blandingsformer af alt dette. 
Der vil være eksempler på “hulemænd”, ekstreme feminister,  op- og nedture, forelskelser 
og tyk kærestesorg.  Det ægteskabelige skænderi - ja hele menageriet i den 
menneskelige komedie. 
Efter forestillingen byder Guldbageren, Brøndby Parkvej 2 på kaffe og kringle. 
 
DET FOREGÅR PÅ KILDEN, NYGÅRDS PLADS 31, OG  ENTREEN ER PÅ  K U N  20 KR, SOM 
BETALES VED INDGANGEN. 
 
T I L M E L D I N G  TIL FORESTILLINGEN S E N E S T  3. MARTS  TIL AGNETE SØRENSEN,  
36 47 03 79 alle hverdage  fra   10- 11  og  18 - 19. 
 

Vi minder om Nulle Øigaards udstilling i april, samt generalforsamling, fredag, 
den 19. april på  KILDEN.  Nyhedsbrev og indkaldelse senere. 

 
OG VIGTIGT:  TÆNK ALLEREDE NU PÅ MEDLEMMERNES EGEN UDSTILLING “BRØNDBY 
BIENNALEN“, SOM I ÅR ER I MAJ MÅNED.  TILMELDING MED SENERE UDSENDELSE. 
 
DER ER MEGET AT HUSKE:  FOREDRAG, SØNDAG, d. 17.FEBRUAR KL. 14. 
    MUSICAL, SØNDAG, d.10. marts kl. 14---og ikke mindst: 
 
Udstillingen “ØJNE”, malerier af Martin Spang Olsen fra 2.3.- 2.4. 
Med præsentation  t o r s d a g, den 14. marts kl. 17  ,alt sammen på 
KILDEN. 
---og  endnu mere hele året!  Der er god grund til at skynde sig at betale det beskedne 
kontingent , som vi hermed giver mulighed for! 
 
 KÆRLIG HILSEN FRA BESTYRELSEN.   INFO: 36 47 03 79  og http://brøndbykunstforening.dk 


