
 

 

Kære medlemmer i Brøndby Kunstforening 
 

Den nye bestyrelse er kommet godt i gang og vi glæder os over jeres opbakning. Vi har flere nye 

ideer til jer, men vi skal lige have styr på alle de praktiske ting.  
Sommerferien står for døren og dermed også vores sommerpause i kunstforeningen. Men glæd jer 

allerede til efterårets aktiviteter. 

 
Vi havde en utrolig hyggelig fernisering sammen med Ingrid Møller. Temaet var hyldest til naturen 

inspireret af Ingrids begejstring for den færøske natur, og fordi naturen til alle tider har inspireret 

til kunst. 
Ingrid fortalte selv om sin tilknytning til Færøerne, og medlemmerne kunne bagefter hyggesnakke 

med hende og hendes mand. Kig forbi udstillingen, hvis du ikke nåede ferniseringen, den hænger 

på Kilden indtil mandag den 29. juni.  
Ingrid Møller opfordrede til, at man besøger de mange gallerier i Rørholmsgade, hvor der er åbent 

den første søndag i måneden. Bestyrelsen vil drøfte, om vi skal arrangere en tur for 

medlemmerne.  

 
I august udstiller kunstneren Sten Elving.  Vi holder fernisering den 13. august på Kilden. Som altid 

kl. 17.30. Sten Elving kombinerer i sine værker forskellige male- og trykteknikker med collage. 

Hans værker har ofte en lidt mørk grundtone, men har også masser af lys i sig. Måske er også han 

inspireret af naturen, det kan man i hvert fald godt tænke, da nogle af værkerne har fjeldstruktur 

over sig. Kom og kig med på de smukke værker. 

 
I september har vi også spændende kunst. Det er kunstneren Hanne Galschiøt, som vi fortæller 

mere om i næste nyhedsbrev. Ferniseringen bliver den 2. september 2015. 

 
Den årlige bustur ud i landet til spændende kunstoplevelser og hyggeligt samvær bliver den 10. 

oktober, hvor vi planlægger en heldagstur til området omkring Frederiksværk og Hundested. 

Nærmere om indhold og tilmelding følger i august.  

 
Da vi har erfaret, at der er en del kommunikation til og fra bestyrelsen, har vi besluttet at få et 

selvstændigt telefonnummer og en mailadresse.  

Telefon: 51 24 01 15                     Mail: brondbykunstforening@gmail.com 

Nævner også lige vores hjemmeside: brøndbykunstforening.dk  

Her har vi allerede lagt det næste halve års aktiviteter ind og skrevet lidt 

om kunstnerne. Klik ind og se, og fortæl os hvad I synes om det.  
 

Vi ønsker jer alle en rigtig dejlig sommer og håber, I vil nyde den, uanset hvor I er.    
HUSK at I har mulighed for at få nyhedsbrevet elektronisk. I kan altid maile til Nina Thamsen om 

det på e-mail: brondbykunstforening@gmail.com 
Næste nyhedsbrev kommer sidst i august. På bestyrelsens vegne sender jeg kærlige hilsener og 

ønsker om en fantastisk sommer. Og på gensyn den 13. august 2015 på Kilden.  
Mette Aabrink 


