Kære medlemmer i Brøndby Kunstforening.
Vi startede året med et brag af en nytårskur – mange mennesker var mødt op – Ib Terp
holdt en god nytårstale, Bo Henriksen fortalte om sin kunst, som vi havde omkring os og
Brøndby Ungdomsskole underholdt i samarbejde med Brøndby Musikskole med to numre
fra deres årlige musical Askepop – fin eftermiddag!
Næste arrangement bliver allerede lørdag den 6. februar kl. 14 – 16, hvor der er
foredrag ved Tom Jørgensen i Bevægerum 1 i Kilden. Tom Jørgensen vil tale om nye
tendenser i dansk maleri.

I februar har vi ingen udstilling men allerede mandag den 29. februar
hænger vi Annette Frederiksens collager op på Kildens vægge.
Annette kan lide at lave billeder, som er surrealistiske - men med
et budskab -, billeder med et humoristisk twist og billeder som
sætter fantasien i gang - og fortæller en historie.

Fernisering onsdag den 2. marts kl. 17.30.

Søndag den 6. marts kl. 14 i Kilden er der særforestilling på musicalen Askepop. Det er
et samarbejde mellem Brøndby Ungdomsskole og Brøndby Musikskole. Entré: 25 kr., som
betales ved indgangen – heri er inkluderet kaffe og kringle fra Guldbageren, Brøndby
Parkvej 2 til indtagelse i pausen.
Tag evt. børn og børnebørn eller gode venner med til denne forrygende oplevelse.
Tilmelding senest 1. marts. SMS: 51 24 01 15, ring: 51 24 01 15 mandage kl. 18.30 –
20.00 eller send en mail til brondbykunstforening@gmail.com

Vi takker de mange, der allerede har betalt kontingent for 2016 og minder om, at sidste
frist for indbetaling er torsdag den 31. marts. Der er stadig mulighed for at betale kontant,
når vi mødes ved foredraget lørdag den 6. februar, til fernis den 2. marts eller til Askepop
den 6. marts.

Mandag den 4. april får vi en ny udstilling op nemlig Brøndby Kunstforenings malehold.
Fernisering på denne udstilling bliver torsdag den 7. april kl. 17.30.

Generalforsamling fredag den 15. april kl. 19 i Kilden – vi mødes til spisning kl. 18, hvor vi
nyder de medbragte herligheder på eget service – velkommen!

HUSK at I har mulighed for at få nyhedsbrevet elektronisk. I kan altid maile om det på email: brondbykunstforening@gmail.com
Vores telefon: 51 24 01 15 er åben hver mandag aften kl. 18.30 – 20.00. Man kan altid
sende en sms, som besvares i løbet af en dag eller to.
Se på vores hjemmeside om de kommende aktiviteter: brøndbykunstforening.dk

Kærlig hilsen fra bestyrelsen
Nina Thamsen

