Kære medlemmer af Brøndby Kunstforening

Vi fra bestyrelsen håber, at I nyder den dejlige sommer. Mange har formentligt haft
svært ved at føle ægte glæde i lyset af de mange meningsløse anslag mod
uskyldige mennesker i bl.a. Frankrig og Tyskland. Vi må blive ved med at værne om
sammenhold, demokrati og rykke sammen om gode oplevelser, også i Brøndby
Kunstforening.

Vi skal i gang med en spændende efterårssæson og første
projekt er Martin Bigums foredrag på Arken den 15. september,
kl. 10.30. Der er allerede venteliste på foredraget; men det er et
forsøg værd at kontakte AOF-Brøndby, hvis du har lyst til at høre
det. Tlf. 43 53 00 93 mandag-torsdag kl. 10-14 eller mail
aften@aof-brondby.dk

I august udstiller vi en virkelig solid og alsidig
kunstner. Jens Uffe Rasmussen fortalte om sit virke
ved ferniseringen den 3. august. Vi ved, at det glæder
medlemmerne at møde kunstneren til de enkelte
udstillinger og gør en del ud af, at få det med i
aftalerne.

Til inspiration:

I september udstiller vi Bjørn Nørgaards grafiske
værker, så der er mere at glæde sig til.
Ferniseringen bliver onsdag den 7. september kl.
17.30. Udstillingen har vi lejet af Sammenslutningen
af Danske Kunstforeninger, og kunstneren kommer
ikke og fortæller ved ferniseringen.

Efterårets tur bliver lørdag den 24. september.
Vi skal til Møn og Nyord på en dag fyldt med
spændende oplevelser. Prisen for turen er 200,kr. Der er afgang fra Brøndbyøster Station kl.
8.30 og forventet hjemkomst kl. 18.30.
Tilmelding på foreningens telefon 51 24 01 15
om mandagen mellem 18.30 og 20.00 eller som
SMS. Tilmelding kan også ske på Bjørn
Nørgaard-ferniseringen den 7. september.

Vi deltager også i Brøndby kulturnat fredag
den 7. oktober 2016 og håber at familie og
venner har lyst til at besøge malerholdets
lokaler på den gamle Nørregårdsskolen, ud
mod Horsedammen, og blive inspireret og
selv prøve at skabe et kunstværk, eller bare
nyde et glas vin i selskab med maleholdets
medlemmer, og se nogle af
kunstforeningens værker.

Kærlig hilsen og på gensyn til kommende arrangementer.
Bestyrelsen

