
August 2015 

 

Kære medlemmer i Brøndby Kunstforening 

Så er sommerferien slut og vi er i gang med efterårets mange aktiviteter. Vi skal 

have spændende kunstnere på Kilden.  

 

Den 13. august havde vi en velbesøgt fernisering af Sten Elvings værker. 

Kunstneren leverede et spændende indlæg om sig selv og sin måde at arbejde på. 

Medlemmerne lyttede og spurgte, og studerede værkerne mens de hyggede sig. 

Gensynsglæden var tydelig.  

 

I september udstiller kunstneren Hanne Galschiøt, fernisering den 2. september 

2015, kl. 17.30. 

                                            

 
 
 
        
 
 
 
 
 
Hanne Galschiøt er en alsidig og farverig kunster, glad for naturens vilde dyr og 
mange andre motiver.  
 

Og så skal vi på tur. Willumsens Museum i Frederikssund, gallerier i Hundesteds 

havneområde, og Knud Rasmussens hus er på listen lørdag den 10. oktober, hvor 

der er afgang fra Brøndbyøster Station kl. 9.00 og hjemkomst ca. 17.00. 

                   
 
 
 
 
 
 
 

 



Vi starter i Frederikssund, hvor der samme dag åbner en ny udstilling 
"naturmøder" med værker af 11 danske samtidskunstnere. Herefter videre til 
Hundested og galleri Liisberg, hvor Anette Liisberg vil fortælle om havnens historie 
og sit galleri. Så kan man besøge andre gallerier på området.  
Der er tid til at finde et frokoststed, der er flere muligheder, som vi vil fortælle 
nærmere om på turen. Sidste del af turen er besøg i Knud Rasmussens Hus og 
Fyrgården (maleriudstilling). Her deler vi os i 2 hold, da pladsen er trang. 
Prisen for turen er 200 kr., som opkræves på turen, så husk kontanter og helst lige 
penge. Prisen inkluderer bus og entre på Willumsens Museum. Frokost og kaffe og 
kage kan købes for rimelige priser, når vi er nået frem til Hundested. 
Tilmelding og efter "først til mølle"-princippet på foreningens nye mobilnummer 
51240115, som vil være aftenåben i dagene fra mandag aften den 24. August.  
 
November-kunstneren er Jorge Monras, sæt kryds i kalenderen ved 4. november, 
hvor vi har fernisering.  
 

Til inspiration i øvrigt: 

Brøndby kommunes kulturnat den 2. oktober. Kunstforeningen har inviteret 
Copenhagen Caledonia Pibe Band til at give koncert. Se mere om bandet på 
www.ccpb.dk Koncert og parade ved Kilden kl. 19, hvorefter bandet kører til 
Vestvoldens krudtmagasiner ved Horsedammen. Magasinerne åbnes 
ekstraordinært i anledning af Kulturnatten og vil være rammen om endnu en 
koncert i passende rammer. Der kan samtidig opleves en ny præsentation fra 
Brøndby Kunstforening i form af multi-medie-kulturnat-installation. 

kig forbi Bjørn Wiinblad-udstillingen på Arken og se de mange forskellige ting 
som han er kendt for, også det man ikke vidste. 

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 i oktober.  

Kærligste hilsener og på glædeligt gensyn fra bestyrelsen 

 

http://www.ccpb.dk/

