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KÆRE MEDLEMMER OG KOMMENDE INTERESSEREDE I BRØNDBY 

KUNSTFORENING. 

 

 

Først er der en sensommertur til Helsingør, det nye og usædvanlige M/S Museet for 

Søfart, bygget i den tidligere tørdok ved det nedlagte store værft, samt tur rundt i 

det store område, som nu hedder “KULTURHAVN” - med Kronborg som det stolte 

pejlepunkt direkte ved vandet.   

Vi kommer også omkring mere kongeligt, nemlig Fredensborg Slotspark, som nu 

står renoveret og genopdyrket i den oprindelige barokstil - skabt under Frederik d. 

IV - og V. 

Det foregår som tidligere meddelt i bus lørdag, den 30.august. 

I august har vi desuden haft den glæde at vise de meget smukke billeder, som 

kunstfotografen, scenografen Josephine Ernst har skabt. 

Hun kom selv til åbningen på Kilden og fortalte om sig selv og sit arbejde med at 

opbygge de forskellige “Scenarier”, som hendes kunst udtrykker. 

Vi håber, at de mange besøgende i huset også har glæde af de udstillinger, vi 

sætter op hver måned. 

Efter turen - er der F E S T! 

Nemlig den årlige KULTURDAG BRØNDBYØSTER, en dag, som 

gerne skulle blive en kær tradition, startet da det nye bibliotek 

blev bygget sammen med Kilden 

I år sker det lørdag, den 6. september.  
Kunstforeningen er naturligvis medarrangør - og PRÆSENTERER UDSTILLINGEN 

40 ÅR I DANSK SAMTIDSKUNST 

I samarbejde med dagbladet POLITIKEN viser vi de berømte grafiske særtryk fra 

kunstnere, som er anerkendt og inviteret til at skabe disse enestående værker. 

Et smukt initiativ, som gør det muligt for enhver at erhverve god kunst. 

 Vi har derudover været medarrangør i det fyldige program, som kan fås på 

Kilden - og som byder på stor underholdning.  Fra kl. 9.45, korsang og musik fra 

musikskolens Big Band, kl. 10.00 åbningstale v. kulturudvalgsformand Steen 

Andersen, kl. 10.15 kaffe og wienerbrød - forskellige danseoptrin og børneteater, 

kl. 13. vil Kim Sjøgren og Allan Steen give koncert i salen, alt sammen i Kilden og 

udenfor i telt. 

Kl. 14.30 er der fællessang i Brøndbyøster Kirke - og kl. 17 siger vi TAK FOR I DAG. 

Hele dagen vil der være aktiviteter i alle Kildens rum - og i landsbyen åbner 

DITLEVS hele huset med de kendte lækkerier, samt loppemarked. 

  

 Vi har derudover den store glæde at invitere vore medlemmer til 

 Foredrag omkring den store udstilling: “40 år i DANSK SAMTIDSKUNST” 

S Ø N D A G,  DEN 21. SEPTEMBER KL. 14, hvor den kendte kunstanmelder og 

skribent ved POLITIKEN  T R I N E   R O S S   vil fortælle ud fra sit store kendskab til 

kunst, som enhver, der følger med i “Kunstquiz” i TV, har erfaret. Der er en ny 

omgang på vej.  MEN NU HAR VI CHANCEN FOR PERSONLIGT AT LYTTE OG SE PÅ 

KILDEN, SØNDAG EFTERMIDDAG, DEN 21.9 KL. 14 - CA. 16!!! 

  

På mange glædelige gensyn - og med kærlig hilsen BESTYRELSEN 

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


