SOMMERBREV,
JUNI 2014

Kære medlemmer, familie, ikke mindst børn og børnebørn.
TAK FOR SIDST - til vores 4. maj-søndags-fernis og matiné for Eliana Ramirez’ fortællende,
farvemættede malerier fra livet i Colombia/Caribien og nu Danmark!
Det blev en særlig søndag eftermiddag med hendes salsadans, beretning om sit liv som
kunstner med stor kærlighed til sit land - og de mange dårligt stillede børn der, som hun
deler ud til.
Bandet med Jacob og Dennis Speake, som i hver sin stil spillede os ind i gode stemninger,
gjorde dagen fin for de mange, som mødte op til billeder, musik og samværet over en
kop kaffe - eller mere.
Borgmester Ib Terp åbnede dagen med en indlevet tale om udstillingen. Den glædede
ikke mindst Eliana Ramirez!
SOMMEREN har været her -- er smuttet - og vendt tilbage, sådan som somrene er i
Danmark. Med alt i blomst og stråleglans.
Brøndby Kunstforening følger op med en EKSPLOSION AF EN UDSTILLING i juni og har den
glæde at invitere til åbning

O N S D A G, DEN 4. JUNI KL. 17.30
PÅ KILDEN, NYGÅRDS PLADS 31,
hvor vi viser malerier af den kendte unge kunstner
L E N E S A N D V A N G!
Hun fortæller bl.a.:
“Jeg er en eksperimenterende og nysgerrig billedkunstner, som fortrinsvis arbejder med
maleri, akryl på lærred, pap, papir og brædder. Farverne går fra sort/hvid til pangfarverne
fluorescerende pink og gul - og alt det, der er midt imellem.
Jeg er meget inspireret af StreetArt, og det levende kunstliv på gaden er en evig kilde til
mine tegninger og malerier.”
Lene Sandvang er fint anmeldt i bl.a. Kunstavisen - med sentenser som: Dybest set maler
hun hele tiden på ét stort værk ----- og med begejstring kundgør hun bl.a. at “ALT er
muligt”.
Det lyder optimistisk, så hvorfor ikke gå til KILDEN for at udvide glæden over sommeren,
Samværet, og de mange oplevelser, kunst og kultur beriger livet med!
HUSK, AT KUNST OG KULTUR OGSÅ ER GODT FOR BØRN! Det har selv kulturministeren
forstået!
Vi byder på forfriskninger… og nyheder om, hvad der venter efter juli, hvor vi
holder en slags sommerpause.
Bl.a. planlægger vi en tur til Helsingør for at besøge det storslåede Søfartsmuseum nede i
den tidligere skibsbygningsdok - og tegnet af vores berømte arkitekt Bjarke Ingels .
Derudover besøger vi de gallerier m.v., som er i byen og omegnen.
MEN NU: KOM TIL FERNISERING PÅ KILDEN OG SE SPEKTAKULÆR KUNST DEN 4. JUNI KL.17.30!
MED DE KÆRLIGSTE HILSNER: BESTYRELSEN.
Info: 36470379 og http://brøndbykunstforening.dk

