Kære medlemmer af Brøndby Kunstforening

Efteråret er ved at være over os – træerne bliver gyldne og orange lidt efter lidt, og
temperaturen daler.

I august havde vi mulighed for at høre Martin Bigum fortælle om sit liv med kunst – det
var meget levende og inspirerende og efterfølgende kunne man se udstillingen af hans
billeder med stort udbytte. Det var en stor oplevelse.

Turen til Nyord og Møn blev også meget vellykket. Solen skinnede og øerne viste sig fra
deres bedste side. Claus fortalte om Nyord, inden deltagerne kunne gå rundt og besøge
Noorbohandelen med udstilling på 1. sal, Galleri Nyord med udstilling af Michael Stolt
samt butik med Runas glas m.m., Møllestangen, hvor lodserne holdt udkig i gamle dage,
havnen og kirken. Siden kørte vi til Stege, hvor frokosten blev indtaget forskellige steder i
byen. Der blev også tid til kig hos smykkekunstneren Martina Ritscher og andre gallerier.
Kaffen blev drukket på Galleri Ewald på den anden side af Stege Nor. Her kunne man
sidde inde i udstillingen eller ude på gårdspladsen og nyde hele sceneriet. Der blev også
tid til at gå en tur ned ad trappen og se på vandet over imod Stege. De sunde kunne tage
æbler med hjem fra de mange æbletræer på grunden.
Vi sluttede af med at besøge Fanefjord kirke, hvor Villiam fortalte om alle kalkmalerierne.

Kulturnatten blev også meget vellykket. Der kom mange besøgende over på
Nørregårdsskolen, hvor maleholdet har hjemme. Der blev malet fine billeder, kigget og
snakket med de mange aktive malere fra foreningen. De lækkersultne og tørstige gik ikke
forgæves.

Men der skal også ske noget fremover.

Malene Hammershøj udstiller malerier i Kilden
i november måned.
Der er fernisering onsdag den 2. november
kl. 17.30

I december måned udstiller vi malerier af Helle Malling Beck.
Der bliver fernisering på julematinéen søndag
den 4. december.
Dørene bliver åbnet kl. 13, og der kan købes
kaffe/te, julekage og kolde drikke.
Kl.13.15 vil et par af Musikskolens guitarelever
spille ca. 15 min.
Kl. 13.30 er der fernisering af Helle Malling
Becks udstilling
Kl. 13.45 holdes årets juletale
Kl. 14 – 16 spiller Duo Mosaik

Duo Mosaik består af Jonko Jordanov,
harmonika og Michael Møller, guitar og
mandolin. Den humørfyldte duo skaber en
stemningsfuld mosaik af musik med dybe
rødder i stærkt forskellige kulturelle
traditioner. Man føler sig hensat til en
italiensk markedsplads, en irsk Pub, en
parisisk café eller en dansebule i Rio, når
de to musikere udfolder deres varierede og
virtuose program. Ved julematinéen krydres
repertoiret med julemusik fra alverdens
lande og fællessang.
Tag endelig penge med, for der er mulighed for julegaveindkøb i quilternes rum, hos Jette
med fletteriet og hos os.

Vi kan lige løfte sløret for et par datoer i 2017:
Nytårskuren onsdag den 11. januar kl. 17.30, hvor der er fernisering af Jeppe Zabels
fotoudstilling
Generalforsamling fredag den 7. april kl. 19 – med spisning af egen madkurv fra kl. 18-19

Kærlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen

