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Kære medlemmer  

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer med familier et rigtig godt nytår, og takker for jeres 

opbakning om foreningens mange aktiviteter i det forgangne år. Særligt var det jo, at vores 

forening holdt 50 års jubilæum i oktober, hvor mange gode kræfter havde planlagt 

reception med en række indslag – alle med Brøndby-islæt. Brøndby Kommune støttede 

med en flot pengegave, som betyder, at vi har kunnet invitere Bente Scavenius til at holde 

et foredrag den 7. oktober 2018 om ”Kunst, der gennem tiderne har skabt debat”. 

Også 2018 bliver et år med spændende nyt for medlemmerne.  

Lørdag den 3. februar 2018 kl. 14 – 15 holder kunsthistoriker og forfatter Tom 

Jørgensen et foredrag på Kilden om emnet ”Hvad skal vi med kunsten”.   

Vi har ikke udstilling i februar, men glæder os til at ser jer til foredraget i stedet. 

 

6. marts kl. 17.30 er der fernisering af kunstneren Lise Dahls 

værker. Værkerne er fyldt med farver og fantasi, og inspirationen 

er bl.a. hentet hos mennesker, dyr, naturen, krig og fred. Det 

bliver en alsidig oplevelse, vi får.  

 

Søndag den 11. marts kl. 14 kan I se Footloose i 

Kulturhuset Kilden for 25 kr. incl. kaffe og kage. Det er 

Brøndby Musik- og Brøndby Ungdomsskoles musical 

2018. 

 

 

Søndag den 8. april kl. 13.00 matiné.  

 

Kunstforeningens malerhold har fået nye 

rammer, og det har givet plads til flere på 

holdet. Når alle er til stede er der 31 dygtige 

kunstnere. Vi udstiller deres værker i april, og 

fernisering er i forbindelse med 

søndagsmatinéen, som af kalendermæssige 

årsager holdes i april denne gang i stedet for 

maj. Til gengæld er der virkelig kræs for jer, 

både på den kunstneriske front men så 

sandelig også musikalsk. Daimi og Louisiana 

Jazzband står for den musikalske forkælelse.  

Kaffe, kage og drikkevarer købes til rimelige 

priser.  



Generalforsamling onsdag den 25. april 2018. 

I år har vi ikke kunnet få en fredag til vores generalforsamling. Derfor afvikler vi den en 

onsdag i stedet. 

Dørene åbner kl. 18.00 for dem, der vil spise deres medbragte mad, (som vi plejer, inden 

selve generalforsamlingen går i gang kl. 19.00). 

Indkaldelse følger sammen med næste nyhedsbrev, så dette er til information og x i jeres 

kalender. 

Arken 

Brøndby Kunstforening er medlem af Arken og har dermed et vist antal frikort og billetter til 

rådighed.  

Derfor vil vi gerne tilbyde medlemmerne at deltage i div. arrangementer og få billetter 

hertil, så længe lager haves. Vi har gennemgået deres forårsprogram og vil foreslå 

følgende:  

24. januar kl. 17.30 til 18.30. Det æstetiske menneskedyr ved professor Henrik Høgh-

Olesen 

7. februar kl. 17.30 til 18.30. Alphonse Mucha ved museumsinspektør Dea Antonsen 

21. februar kl. 17.30 – 18.30. Art nouveau med mere! Ved kunstformidler Linnea Szilas 

7. marts kl. 17.30 – 18.30. Om udstillingen Alphonse Mucha ved museumsinspektør Dea 

Antonsen 

21. marts kl. 17.30 – 18.30. Ugo Rondinone ved museumsinspektør Naja Rasmussen 

Mødetid mellem 17. og 17.15, hvor en af kunstforeningens repræsentanter vil stå ved 

skranken med billetter til dem, der har booket. I booker på foreningens telefon 51 24 01 15 

senest 3 dage før det enkelte arrangement.  

Skulle du blive forhindret så meld afbud på telefonen, så vi ikke venter forgæves. 

Nye medlemmer er stadig velkomne. Bestyrelsen har besluttet at fortsætte ordningen fra 

2017 om, at et førstegangsmedlemskab kun koster 50 kr. i det første år. Så tag fat i 

familie, venner, naboer og kollegaer og inviter dem med i vores fællesskab.  

Kontingent 

Vi minder om, at det årlige kontingent skal indbetales inden udgangen af januar.   

Almindeligt medlemskab  280 kr. 

Pensionister og unge under 26 år: 200 kr. 

Familie:   390 kr.  

Firma:                    1000 kr. 

I kan betale på 3 måder: Via Mobile Pay nr. 93423, via netbank 1551-2145715 eller 

kontant.  

Vi glæder os til et nyt spændende år i Brøndby Kunstforening og til at se jer til de 

forskellige arrangementer. 

Kærligste hilsener fra Bestyrelsen 


