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KÆRE MEDLEMMER OG andre interesserede i BRØNDBY KUNSTFORENING. 

 

Når den søde maj måned kommer - er APRILS BIENNALEUDSTILLING OG ÅRETS 

GENERALFORSAMLING et overstået kapitel. 

 

NYT står for døren.  Såvel i naturen som i kultur- og kunstlivet. 

Biennalen viser endnu engang sin kraft og sin betydning i form af de mange 

deltageres fine arbejder, som er resultatet af vilje til at udvikle evner og malerisk 

kunnen, der samtidig udspringer af en enorm lyst til at gøre billeder! 

 

 Også i maj indtages KILDEN’S vægge af flere kunstnere. 

Der er tale om en gruppe, som under navnet ”QWERTY” viser meget 

forskellige arbejder. 

Kunstnerne er professionelle, kendte - og hedder: MORTEN TILLITZ, ANDERS QUIST 

NIELSEN, CAMILLA GAUGLER, INDIGO RICHARDS, JOHN KROGH, MIKKEL LARRIS, PER 

KJÆRSGÅRD OG JENS ANDERSEN — alle akademiuddannede. 

De skriver om sig selv, at ”vi har tilfældigvis fundet sammen, via nettet, i sengen, 

på gaden og ved kunstudstillinger” og den opmærksomme læser af nærværende 

vil se, at gruppens navn er sammensat af de øverste 6 bogstaver på tastaturet!! 

 F E R N I S E R I N G  PÅ DENNE STORE UDSTILLING  SKER SAMTIDIG MED 

 DEN FESTLIGE  S Ø N D A G S M A T I N É,  den 10. maj fra kl. 13.30 

 På KILDEN, NYGÅRDS PLADS 31. 

 DAGEN ÅBNES AF BORGMESTER IB TERP! 

EN MATINÉ betyder også store musikalske oplevelser! 

Det bliver i maj med den gladeste kvartet under navnet ”POLKAGEIST”, ledet af én 

af dansk musikscenes virtuoser: ØIVIND OUGAARD, SOM MED SIN HARMONIKA 

FORTRYLLER PUBLIKUM sammen med Anne Eltard, Michael Friis og Klaus Menzer. 

Eftermiddagens program tager sig således ud: 

Dørene åbnes kl. 13.  Baren er klar med kaffe, kage og kolde drikke. 

Kl. 13.30  vil BORGMESTER IB TERP ÅBNE UDSTILLINGEN MED ”QWERTY” 

Der er tid til at nyde billederne inden musikken åbner ballet.  Efter en 

forrygende koncert, samvær og forårsglæde slutter majfesten kl. 17.  
 

 

SOM SAGT I STARTEN AF BREVET ER DER GENERALFORSAMLING, d.24. april. Se tidligere 

udsendt indkaldelse, med bl.a. VALG TIL BESTYRELSE. FORMANDEN ER PÅ VALG - OG JEG-

Agnete   Sørensen,  har meddelt bestyrelsen på forrige bestyrelsesmøde, at jeg IKKE 

ønsker genvalg – og udtræder af bestyrelsen.   Det er en meget svær beslutning at forlade 

et elsket hverv, men det er min mening, at det er på tide, at nye vinde kan blæse vores 

gode og livskraftige kunstforening flot videre!  Nu ses vi TIL GENERALFORSAMLINGEN, 

som jeg trods alt glæder mig til — og derfor som sædvanlig slutter med: PÅ 

GENSYN OG MED KÆRLIG HILSEN, BESTYRELSEN v. Agnete Sørensen, info:36 47 03 79 

og http://brøndbykunstforening.dk    

http://brøndbykunstforening.dk/

