
 

 

 

 

 

AUGUSTSOMMER 2014 

 

 

EFTER en juli måned, hvor dele af landet lukker ned for at kunne åbne til andre 

steder og oplevelser - er Brøndby Kunstforening nu igen på væggene, parat med 

nye billeder - fra mange af de steder, vi måske rejser til i ferier, her set fra en 

kunstners øje - og udsøgt gennem en fotolinse. 

  

 Det er med stor glæde vi inviterer til udstilling med værker af 

 scenografen og fotografen Josephine Ernst, som udover at have arbejdet  

 på flere teatre også har koordineret kulturarrangementer på bl.a. 

 Kvindegalleriet i København.    

Senest har Josephine Ernst atter kastet sig over billedproduktionen - med mange 

store udstillinger i ind- og udland. 

  

  NU ALTSÅ I BRØNDBY KUNSTFORENING, hvor vi inviterer til fernisering 

  

 ONSDAG d. 13. august kl. 17.30 på KILDEN, NYGÅRDS PLADS 31 
 

JOSEPHINE ERNST VIL VÆRE TIL STEDE - og fortælle om sine værker og hvordan hun 

arbejder med dem.       Vi serverer månedens drue. 

 

Der sker endnu mere - ikke mindst lørdag, den 30. august! 
Tag med på en lille rejse til det nordlige  Sjælland, hvor vi vil besøge den 

nyrenoverede park ved  Fredensborg Slot. Parken har gennemgået betydelige 

ændringer - henimod den oprindelige stil, samtidig med, at skulpturerne er renset 

og nyopstillet.  Alt  udført i tæt samarbejde med Dronningen og 

Prinsgemalen. 

 Vi skal derudover besøge et museum, som også har fået totalt nyt liv, 

 nemlig SØFARTSMUSEET i Helsingør. 

Den verdensberømte danske arkitekt Bjarke Ingels har dristigt bygget det ned i 

den tidligere tørdok, som var en del af det mægtige skibsværft…og derved bragt 

historien på plads, kan man sige. 

Kronborggallerierne er også et besøg værd.  Mange kunstnere med forskellige 

udtryk har værksteder omkring den store borg…og i det omfang, de har åbent, vil 

vi besøge dem. 

Der er mange muligheder for spisning eller en kaffetår omkring gallerierne og i 

Helsingør. 

TIDSPLANEN SER SÅLEDES UD: L ø r d a g, den 30. august 

Kl. 9.00: Afgang med bus fra Nygårds plads v. Br.øster  S.station. 

  Derefter selve oplevelserne - og vi er hjemme på  Nygårds plads igen 

Kl. 17.00    PRISEN FOR REJSE  OG ENTRÉ, plus det herlige samvær - er kun 200.- 

kr. 

          

TILMELDING  K U N  hverdage 10-12 og 18-19:  36 47 03 79. 

Tilmelding er bindende. 

 

PÅ GLÆDELIGT GENSYN I AUGUST TIL UDSTILLING OG SOMMERREJSE. KÆRLIG HILSEN 

B E S T Y R E L S E N.  info: 36 47 03 79 og http://brøndbykunstforening.dk 

http://brøndbykunstforening.dk/

