
Kære medlemmer af Brøndby Kunstforening 

 

Vi fra bestyrelsen ønsker jer alle et godt nytår og velkommen ind i foreningens 50 års 

jubilæumsår. Velkommen til vores jubilæumsmedlemmer, som vi håber at se til vores 

aktiviteter.  

Vi har netop afholdt Nytårskur, hvor rigtig mange deltog og hyggede sig med hinanden 

og Jeppe Zabels fotokunst. Vi blev også underholdt af de unge fra musikskolen med 3 

numre fra den kommende musical Burhøns.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningens medlemmer kan se hele forestillingen søndag den 12. marts, kl. 14.00. 

Tilmelding kan ske på mandagstelefonen 51 24 01 15 eller på mail: 

brondbykunstforening@gmail.com. Betalingen på 25 kr. sker til en fra bestyrelsen i 

foyeren på Kilden på dagen. Guldbageren byder på kaffe og kage i pausen.  

 

 

 

Næste vigtige dato er onsdag 

den 1. marts, hvor vi har 

fernisering af kunstneren 

Suse Hartung.   

 

mailto:brondbykunstforening@gmail.com


I april sker flere spændende ting. Først er der søndagsmatiné og fernisering af 

biennalen den 2. april 2017, kl. 13 – 16.00. Biennalen er jo foreningens medlemmers 

værker, der udstilles. Vil man have værker med, bruges vedlagte skema, der indleveres 

sammen med værkerne den 27. marts 2017, kl. 9.30 – 10.30 på Kilden.  

Underholdningen er med orkestret World On A String.  Kaffe og lagkage købes til 

rimelige priser. 

Allerede få dage efter har vi generalforsamling, hvor vi i anledning af jubilæet 

udlodder 50 gevinster. Så det er med at møde op eller sikre fuldmagt til et andet 

medlem. Generalforsamlingen er fredag den 7. april 2017, kl 18.00 på Kilden, hvis 

man vil spise sin medbragte madkurv. Selve generalforsamlingen begynder kl. 

19.00. Særskilt indkaldelse følger sammen med regnskabet.  

Flytning af søndagsmatiné fra maj til april skyldes, at der ikke er udstilling i maj 

måned.  

 

Til inspiration er der: 

 

 

Rockmusik til 

guldaldermalerier 

torsdag den 23. marts kl. 

20 på Kilden. 

Billetpris: 80 kr. 

Billetter kan købes på 

www.oplevbrondby.dk 

 

 

Kærlig hilsen og på gensyn til kommende arrangementer 

Bestyrelsen 

http://www.oplevbrondby.dk/

