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SOMMERBREV FRA BRØNDBY KUNSTFORENING. 
Kære medlemmer - og medinteresserede. 

 
Den juli måned, vi har oplevet, er værd at huske.  Både for dem, der ikke kan få 
sommervarme nok.  Og dem, der trænger til  temperaturfald. 
 

              Brøndby kunstforening har den fornødne løsning. 
                    Vi inviterer til  udstillingen  

                              “Fotografier fra  Island” 
     På Kilden, Nygårds pl. 31, onsdag, den 14. august kl. 17.30 
 
To fotografer, Hasse  Hjortsø  og Steen Petersen har med fælles interesse for Island 
besøgt landet mange gange og været betaget af den storladne og særprægede 
natur. 
De udtrykker  det selv således: 
…”Vi vil gennem vore billeder forsøge at give et indblik i den særegne islandske 
stemning og natur fra landskaber til  detaljer.  Som det forhåbentlig fremgår af 
udstillingen er Island meget mere og andet end den golde, flade lavamark, man 
kører igennem fra Keflavik til Reykjavik, og hvor man måske tænker: “Hvad laver 
jeg dog her?” 
Fotografierne er optaget i 2011, 2012 og 2013. 
 Vi glæder os til at se udstillingen, til at mødes igen - og til at hilse på Hasse 
 Hjortsø og  Steen Petersen, der vil være til stede på ferniseringen, hvor vi er 
 vært ved de forfriskninger, som august  kan byde. 
 Udstillingen kan ses indtil 1.september. 

……vi kan sikkert også glæde os til at se Kildens vægge nypudset!!!!! 
 
 I september sætter vi en anden spændende udstilling op, som vil 
 fremgå af næste nyhedsbrev, M E N vi finder det nødvendigt 
allerede at  melde ud om  den rejse, vi er ved at planlægge: 
Den skal gå til N a k s k o v  på Lolland….hvor Nakskov Kunstforening 
er i gang med at imødekomme de ønsker, vi har til turen. 
De har spændende og anderledes oplevelser at byde på….og datoen  
er  LØRDAG, DEN 28. SEPTEMBER med afgang  kl. 8 - og forventet 
hjemkomst kl. 19.30. Prisen vil blive overkommelig, men er man 
interesseret i at melde sig til, kan det lade sig gøre  på 36 47 03 79 
Mandag-fredag fra 10-11 og 18-19.           Max 50 personer. 
 Først ses vi på Kilden, den 14. august kl. 17.30.…iih, hvor bliver det 

 dejligt!!!!!     Kærlige hilsner fra bestyrelsen.  


