
 

 

               

OKTOBER-NOVEMBER 2014 

 

NYT IGEN FRA BRØNDBY KUNSTFORENING. 

 
Brøndby Kunstforening køber kunst - og beskæftiger sig med formidling af kunst - for ALLE 

PENGENE. 

 

Det har vore mange medlemmer forhåbentlig glæde af. 

I hvert fald er der mulighed for at opleve vore udstillinger på KILDENS vægge hver måned, 

deltage i de mange ferniseringer, møder med kunstnere, foredrag og ture - 

søndagsmatinéer, generalforsamlinger - og meget mere!  

 

 I oktober viser vi et udvalg af værker fra den samling, vi har indkøbt til     

 igennem mange år, udover at vi også køber kunst til bortlodning på den 

 årlige generalforsamling.   

“Samlingen” er en såkaldt udlånssamling, dvs. at offentlige institutioner, skoler, 

ældrecentre, o.l. kan låne værker i en nærmere bestemt periode - til glæde for de 

mennesker, som bor, arbejder og færdes der. 

 

 Vi indbyder med FORNYET FORNØJELSE til åbning af udstillingen  

 T O R S D A G,  DEN 9. OKTOBER  KL. 17.30 

 PÅ  K I L D E N, NYGÅRDS PLADS 31, BRØNDBY 
 

Såfremt der er interesse fra indbudte institutioner m.fl. som ønsker at låne værker, kan der 

træffes aftale ved henvendelse til Agnete Sørensen, 36 47 03 79 - 

10-12 og 18-19 kun hverdage. 

 

 I NOVEMBER SKIFTER SCENEN IGEN: 

Vi har indbudt den anerkendte kunstner Grazyna Gotz - Polen og nu Danmark 

til at udstille sine nye arbejder. 

Grazyna Gotz beskæftiger sig med abstraktion i olie på lærred, hvor hun arbejder med 

billedets dybde, overflade, stoflighed, lys og først og fremmest farve. 

Derigennem vil hun appellere til menneskers sanser og invitere til “det nye rum”, som 

maleriet skaber. 

  DET ER MED STOR FORVENTNING VI INVITERER TIL FERNISERING 

  T O R S D A G, D. 6. NOVEMBER KL. 17.30 

  IGEN PÅ KILDEN, hvor Grazyna Gotz vil være til stede og fortælle om 

  sine værker og hvor vi serverer en mundsmag efterår. VELKOMMEN! 
 

Allerede d. 12. nov. sker der noget igen:    Turen går til ARKEN, hvor vi skal høre  

foredrag om  Michael Ancher og P.S. Krøyer - i anledning af den aktuelle 

udstilling. 

Mødetid på ARKEN:  senest 17.30, forhallen, hvor billetter uddeles.  Er man selv 

medlem - da medbring venligst eget kort.      Tilmelding i øvrigt til  36 47 03 79,  

10-12 og 18-19 kun hverdage.  Senest 1. november. 
 

S Å D A N!  EN ORDENTLIG MUNDFULD--så læs og tyg på indholdet--så mødes vi 

9. oktober, 6. november og 12. november--og ind imellem!    

KÆRLIG HILSEN    bestyrelsen 

Info:  36 47 03 79 og  http://brøndbykunstforening.dk 


