
 

 

Kære alle 

 

Vi har nogle spændende kunstnere i øjeblikket. Vi har lige sagt farvel til Naja Scheels 

finurlige malerier, som blev præsenteret ved ferniseringen på smukkeste vis ved hendes 

ven, som fortalte bevægende om billederne og ved hendes niece, der havde skrevet digte 

til flere af billederne. Meget fint læst op af den unge pige.  

I december pryder Eva Müllers fine ikoner væggene i 

Kilden. Kunstneren fortæller selv om sit virke ved 

julematinéen. Se evt. hendes hjemmeside 

www.tibirkekunst.dk 

Nytårskur er den 8. januar 2019, hvor vi holder fernisering 

med japanske træsnit, vi får en smagsprøve på året 

musical ”Fame” og borgmester Kent Magelund holder 

nytårstale om ”rigets tilstand”. 

I februar har vi ikke udstilling, men vi har fået 

mulighed for at besøge Marinegården, 

Sognevej 35 (lige ved rådhuset). Vi får en 

rundvisning i det maritime hus og kommer til 

at høre om sømandskunst. Siden bliver der 

lejlighed til at spise et par stykker mad 

sammen. Vi bestiller derfor et par stykker 

smørrebrød pr. deltager. Der vil være 

brugerbetaling på 50 kr. Tilmelding senest 

4. februar 2019 på foreningens telefon på 51 

24 01 15 eller på mail brondbykunstforening@gmail.com.                                         

Betaling sker på Marinegåden den 18. februar.  

I marts udstiller vi Helle Borg Hansens flamencomalerier. Vi holder fernisering fredag den 

8. marts, kl. 17.30 med spansk guitarmusik og kunstnertale.  

 

 

http://www.tibirkekunst.dk/
mailto:brondbykunstforening@gmail.com


Andet: 

1. Forpremiere på musicalen Fame. Kilden søndag den 10. marts kl. 14.00. Betaling 

ved indgangen. 

Der er mulighed for at høre 4 foredrag på Arken – alle kl. 17.30 – 18.30 

2. Van Gogh, tirsdag den 15. januar 

 

3. Patricia Piccinini, onsdag den 20. februar,  

4. Patricia Piccinini, onsdag den 6. marts 

5. Patricia Piccinini i kunsthistorisk lys, onsdag 

    den 10. april 

Tilmelding til alle disse arrangementer nødvendig! 

Senest den 20. december for nr. 2 og 3. Resten 

senest 1. februar på 51 24 01 15 eller på 

brondbykunstforening@gmail.com. Kom i god tid og få 

billetten ved skranken til højre. 

 

Kontingent  2019 

Førstegangsmedlemskab 50 kr. 

Personligt 280 kr. 

Familie 390 kr. 

Pensionist 200 kr. 

Ung under 25 år 200 kr.  

Firma 1000 kr. 

  

Indbetales i januar 2019 på bankkonto: 1551 – 2145715 eller MobilePay: 93423 – skriv 

navn i beskedfeltet! 

 

Vi ønsker alle medlemmer og jeres familie en glædelig jul og et godt nytår og glæder os til 

at se jer igen til de forskellige arrangementer.  

Med kærlig julehilsen Bestyrelsen 

Tirsdag d. 8. januar kl. 17.30  Nytårskur, Kilden 
Keiji Shinohara, Brøndby Musik- 
og Ungdomsskole, Borgmester 

Kent Magelund 

Tirsdag d.15. januar, kl. 17.30  Arken Van Gogh 

Mandag d. 18. februar, kl. 17.00 Besøg på Marinegården Med spisning pris 50 kr. 

Onsdag d. 20. februar, kl 17.30 Arken Patricia Piccinini 

Onsdag d. 6. marts, kl. 17.30 Arken Patricia Piccinini 

Fredag d. 8. marts, kl. 17.30 Kilden Fernisering Helle Borg Hansen 

Søndag d. 10. marts, kl. 14.00 Kilden Forpremiere ”Fame” 25 kr. 

Søndag d. 7. april kl. 13 Kilden Matiné med Baobab Sisters 

Onsdag d. 10. april, kl. 17.30 Arken Patricia Piccinini 

Fredag d. 12. april, kl. 18.00 Kilden Generalforsamling 
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