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KÆRE ALLE I BRØNDBY KUNSTFORENING - OG NYE INTERESSEREDE. 

 

Så nåede vi så langt, at vi kan sige ”G O D T   N Y T   Å R ” TIL HINANDEN – OG T A K 

for året, der hed 2014. 

 

Der skete så meget. Internationalt og indenlands.   

Vi synes, det er et skel at komme ind i et nyt år - og skal dog tage godset fra 

tidligere år med os.  Ikke mindst glæderne. 

Vi vil gerne mindes Julematinéen. De mange mennesker i Kilden omkring træet, 

udstillingen, talen, fællessangen, kunstboderne og ikke mindst Glostrup Gospelkor, 

som løftede os alle og taget på huset, så vi fik kraft og varme til at komme videre. 

Det er vi så NU. 

DET ER TID TIL NYT! 

BRØNDBY KUNSTFORENING HAR DEN STORE GLÆDE AT INVITERE TIL FERNISERING, 

KONCERT OG NYTÅRSKUR PÅ EN UDSTILLING MED TITLEN: 

 

            ” T H E   M A GN I F I C E N T   S E V E N” 

          Magiske værker fra Berlins kunstscene 

Der er tale om 7 unge kunstnere fra henholdsvis Spanien, Ungarn, Italien, Holland, 

Tyskland og Danmark, som i lighed med mange andre søgende kunstnere bor og 

arbejder i den dynamiske by Berlin, nu en international kunstscene. 

De syv fremragende såvel som frygtløse kunstnere betager os i denne udstilling 

med særdeles selvstændig og dristig æstetik.  De smider bogstaveligt deres udtryk 

ud for at fange beskuerne visuelt – og måske bliver vi trukket med ind i de 

magiske billedverdener. 

SÅ KOM:  LAD OS SE NOGET NYT UNDER JANUARSOLEN – OG SAMTIDIG HØRE EN 

SKØN ”MINIKONCERT”, hvor unge fra Brøndby  Ungdomsskole og Brøndby 

Musikskole vil opføre et uddrag af en musical med titlen ”BAG DUGGEDE RUDER”. 

Musikken er hentet fra bandet TV.2’s klassiske sange.  De unge talenter fra skolerne 

har selv skabt en handling til en hel forestilling, som vises i marts - og hvortil 

Brøndby Kunstforenings medlemmer inviteres søndag, d. 8. marts kl. 14 - for KUN 20 

kr. INCL. KAFFE OG KAGE.  MEN HER OG NU SKAL VI HØRE ET MINDRE UDDRAG: 

           Det sker onsdag, den 14. januar kl. 17.30 på Kilden,  

                     Nygårds Plads 31, Brøndby. 
Brøndby Kunstforening har mange planer for det nye år - og glæder sig over 

medlemmernes støtte til arbejdet.  Kontingentet kan indbetales NU - så vi kan komme i 

gang!  Vi håber også på politisk velvilje fra Brøndby Kommune, som kun bliver rigere 

gennem kulturelt arbejde og en livskraftig Kunstforening, der søger samarbejde! 

MED DE KÆRLIGSTE HILSNER FRA BESTYRELSEN V/ AGNETE SØRENSEN. 36 47 03 79 

Info: http://brøndbykunstforening.dk og www.oplevbrøndby.dk 

 

http://brøndbykunstforening.dk/
http://www.oplevbrøndby.dk/

