Kære medlemmer i Brøndby Kunstforening

I øjeblikket hænger vores udstilling af den argentinske kunstner Jorge Monras på Kilden. Vi
havde en dejlig fernisering den 4. november. Udstillingen er spændende og dramatisk,
farverig og gør en eftertænksom i lyset af Argentinas dramatiske historie. Hvis I ikke nåede
ferniseringen, så kig forbi inden måneden løber ud.
Og sådan en søndag i november er det godt at have noget at glæde sig til. Vi skal nemlig
snart have vores traditionelle julematiné. Søndag den 6. december kl. 13.00 skal der
julehygges. Samtidig har vi fernisering med kunstneren Katja Bjergby.

Katja Bjergby fortæller bl.a. på sin hjemmeside: Jeg elsker farver og naturen. Jeg bliver
aldrig træt af at beundre og studere alle de vidunderlige strukturer og former, som den
præsenterer os for.
Det er alt lige fra mikroorganismer, koraller, insekter og blomster som jeg er fascineret af.
Det er som om mit hjerte hopper af glæde, når jeg kigger på en speciel smuk farve eller
facon og så kribler det bare i mig, for at gå i gang med at skabe selv. Mine malerier og
skulpturer som forestiller fabeldyr eller figurer er inspireret af skyerne på himlen. Hvis jeg
ser en sjov sky på min vej, så tegner eller fotograferer jeg den. Når jeg kommer tilbage til
mit værksted, så vælger jeg altid at arbejde med den sky, som får mig til
at grine mest.

Julematinéen indledes af vores allesammens
Nete over emnet ”Kunsten at holde jul”. Det
er ikke til at vide, hvad hun hitter på….
Og vores huspianist Lise Højstrup vil
akkompagnere julens sange. Men det er ikke
slut med det.
Se disse 2 herlige gutter Mads Westfall og
Lars Grand.
De skal underholde os med deres juleshow.
Der er simpelthen lagt op til den dejligste
julematiné. Vi håber, at se jer alle sammen til
en hyggelig eftermiddag og årets sidste
mulighed for samvær i Brøndby
Kunstforening.

Men – vi er der snart igen. Allerede onsdag den 6. januar 2016 kl. 17.30
holder vi nytårskur og fernisering af kunstneren Bo Henriksens værker.
Brøndby Ungdomsskoles Musicalhold kommer og giver et par numre fra
næste sæsons Musical ”Askepop”.
Her ved årsskiftet er det tid til at betale kontingent for 2016. I får en ny
maiI desangående. I er i øvrigt velkomne til at betale kontant til
Julematinéen eller nytårskuren til Nina Thamsen.

HUSK at I har mulighed for at få nyhedsbrevet elektronisk. I kan altid maile til Nina Thamsen om
det på e-mail: 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.
Næste nyhedsbrev kommer medio januar. I kan smugkigge på vores hjemmeside om de
kommende aktiviteter: brøndbykunstforening.dk
På bestyrelsens vegne sender jeg kærlige hilsener og ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
På gensyn i 2016

Mette Aabrink

