FEBRUAR-MARTS 2015

Efter den lange januar med den fornemme udstilling af 7 kunstnere, bosat i Berlinkommer nu den korte februar med vinterferie og mulighed for, ja: VINTERVEJR!
BRØNDBY KUNSTFORENING HAR TRADITION FOR AT GÅ UD AF HUSET I FEBRUAR - og
det ville vi ikke ændre på.
Derfor havde vi planlagt en tur til ARBEJDERMUSEETS UDSTILLING:
”FORSTADEN, ELSKET OG UDSKÆLDT”
Nu viser det sig, at der i forbindelse med museets arrangementer i vinterferien - og
de øvrige aktiviteter i februar er booket rigeligt, således at vi måske ikke kan få
det udbytte, vi kunne ønske.
Vi foreslår, at man evt. selv kan besøge museet, Rømersgade 22, se udstillingen,
eller at vi senere arrangerer tur dertil.

OG SÅ KOMMER MARTS:
DET ER EN STOR GLÆDE AT PRÆSENTERE EN UDSTILLING MED BILLEDKUNSTNEREN

ANNIE LUND
der med sin malemåde og ideverden er blevet sammenlignet med ingen ringere
end Matisse.
Annie Lund arbejder med forskellige motivkredse - deriblandt ”erindringsbilleder”
fra især det kvindelige univers.
Derfor vil vi med denne udstilling markere 100året for KVINDERNES VALGRET
Fernisering sker ONSDAG, DEN 4. MARTS KL. 17.30
på Kilden Nygårds Plads 31- hvor Annie Lund vil være til stede – og hvor vi
kan fejre ”Fruentimmernes rettigheder” – med adgang for alle mændene!
Og endnu mere i MARTS: Som tidligere annonceret er medlemmerne
inviteret til forpremiere på musicalen
”BAG DUGGEDE RUDER”, Brøndby Musikskoles og Ungdomsskoles
samarbejde omkring en forestilling med musik af det udødelige band ”TV-2”
DET SKER SØNDAG, DEN 8. MARTS KL. 14.00 I KILDEN
med tilmelding senest 2. marts til 36 47 03 79. 10-11 og 18-19. Kun hverdage.
Entre: 20 kr. betales ved indgangen.
Der serveres kaffe og kringle efter forestillingen - sponseret af Guldbageren.
Så velkommen til: FERNISERING, ANNIE LUND 4. MARTS - og
MUSICAL 8.3. KL. 14……DET BETYDER MEGET AT GLÆDE SIG TIL.
PÅ GENSYN - OG MED KÆRLIG HILSEN:
BESTYRELSEN V/AGNETE SØRENSEN
INFO: 36 47 03 79 OG http://brøndbykunstforening.dk

