
 

 

 

Kære medlemmer. 

Vi håber, at I ligesom os nyder den fantastiske sommer, som vi er begunstiget med i år. 

Bestyrelsen glæder sig til at se jer igen, og første 

arrangement er fernisering af Elizabeth Berrys (EB) 

værker den 1. august 2018 kl 17.30 på Kilden, hvor 

kunstneren vil være til stede. EB er født og uddannet i 

England og startede sin kunstkarriere med et 2-årigt 

grundkursus i Fine Art (Kunst). Efterfølgende tog hun 

en 3-årig BA i Science and Natural History Illustration 

(Videnskabelig og naturhistorisk illustration). 

I over 25 år har hun produceret ultrarealistiske 

medicinske illustrationer til bøger, magasiner og online-

platforme. Igennem det arbejde har hun lært 

vigtigheden af detaljer og præcision.  

For 3 år siden begyndte EB at ”doodle”, for at se hvor hendes idéer ville føre hen. 

Inspirationen blev hentet i de nære omgivelser, hendes børn og en kærlighed til naturen.  

EB har brugt så stor en del af sit liv som illustrator med at lave præcise tegninger og seriøs 

videnskabelig formidling. Derfor kommer nu en oprørsk side til syne hendes kunst.  

 

Den 1. september afholder kunstforeningen den årlige traditionsrige medlemstur. 

I år går turen først til Vordingborg, hvor vi skal besøge Danmarks borgcenter. Herefter 

kører vi til Næstved, hvor man kan købe frokost, og vi skal se på kunst, glas og keramik. 

Turen går herefter til galleri Dragehøj i Fensmark, hvor det også skulle være muligt at 

købe en kop kaffe. Vi slutter af i Slagelse hvor vi skal besøge galleri St. Galla. 

Mødested: Brøndbyøster Station på Nygårds Plads kl. 8.45. Retur igen senest kl. 18.30. 

Turen koster kr. 300 som inkluderer bus og div. indgange. 



 

 

Bindende tilmelding, efter først til mølle princip, på brondbykunstforening@gmail.com, 

telefonisk på mobil 51 24 01 15 mandage kl. 18.30-20, sms eller ved ferniseringen den 1. 

august - senest fredag den 24. august.  

 

Besøg af Bente Scavenius den 7. oktober, kl. 14.00.  

 

Vores medlemmer deltager gratis, og det bliver med tilmelding, da vi regner med, at der er 
mange interesserede. Et medlem kan derudover købe 1 billet til 50 kr., hvis man vil invitere 
en med. For Familiemedlemsskab kan begge deltage gratis, men da det regnes som 1 
medlemskab, kan her kun tilkøbes en billet til 50 kr.  

Tilmelding på mail, telefon eller ferniseringerne den 1. august eller 4. september. 

 

Med kærlig hilsen og håb om en fortsat skøn sommer fra 

Bestyrelsen 

1. august kl. 17.30 Fernisering, Kilden Elizabeth Berry 

1. september Tur, Sydvest Sjælland Heldagsarrangement 

4. september, kl. 17.30 Fernisering, Kilden Vibeke Winberg 

5. oktober kl. 17 – 22.00 
Kulturnat, Malerholdets 

lokaler 
Horsedammen 38 

7. oktober, kl. 14.00 Bente Scavenius, Kilden 
Kunst, der gennem tiderne 

har skabt debat 

1. august og 4. september 
Tilmelding og køb af 

billetter 
Bente Scavenius 

6. november, kl 17.30 Fernisering, Kilden Naja Scheel Thomsen 

9. december, kl. 13.00 Julematiné, Kilden Eva Müller og Politiorkestret 
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