
 

 

Kære medlemmer. 

 

En aktiv måned er i gang og det er skønt at mærke jeres opbakning til de forskellige 

arrangementer. Søndagens besøg af Bente Scavenius var en enestående oplevelse. BS 

førte os igennem et 2 timer langt foredrag om kunst, der gennem tiderne har skabt debat. 

På de tilbagemeldinger, vi har fået i bestyrelsen, kan vi mærke, at medlemmer og andre 

der deltog, var lige så bjergtagede af denne dygtige foredragsholder som vi. En fin måde 

at bruge vores jubilæumsgave fra Brøndby Kommune på.  

Et par dage før holdt kommunen kulturnat, og vi bidrog igen med åbent hus i 

malerlokalerne. 83 gæster fandt vej, og det er vi godt tilfredse med. Der blev lavet flotte 

værker og hygget både inde og ude i det gode vejr. 

Og så sender vi en stor tak til Steen Vraasø, som i forbindelse med sin udstilling på Kilden 

i maj tilbød et endagskursus i akvarelmaling. Det blev afholdt den 2. oktober med 17 

deltagere fra foreningens akvarel- og malehold. Det var en stor succes. Det var meget 

inspirerende med mange gode tips om fokus på lys, komposition og fif om at håndtere 

vand og akvarelfarver. 

 

Kommende arrangementer: Fernisering den 6. november kl. 17.30, 

hvor vi skal se værker fra Naja Scheel Thomsen. 

 

Julematiné er søndag den 9. december kl. 13 i Kulturhuset Kilden. 

Kaffe/te og kage samt kolde drikke kan købes.  

Program: 

1. Formand Mette Aabrink byder velkommen i foyeren kl. 13.00 

2. Provst Ove Kollerup holder juletalen kl. 13.15 

3. Fernisering på Eva Müllers udstilling af ikoner 

4. Koncert med Sjællands Politiorkester i teatersalen kl. 14.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nytårskur 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”. 

 

Andet: 

Der er mulighed for at høre 2 foredrag på Arken: 

J.F. Willumsen – Farver & striber, tirsdag den 27. november kl. 17.30 – 18.30 

Van Gogh, torsdag den 6. december kl. 17.30 – 18.30 

Tilmelding nødvendig! Senest den 1. november på brondbykunstforening@gmail.com eller 

på 51 24 01 15 

Kom i god tid og få billetten ved skranken til højre. 

 

Som alle andre foreninger er vi forpligtet til at oplyse om, hvordan vi håndterer den nye 

Persondatalov. Der er mere materiale på foreningens hjemmeside, så her følger en kort 

beskrivelse.  

Information om hvordan Brøndby Kunstforening håndterer dine Persondata. 

 Vi registrerer følgende: Navn, adresse, e-mail, tlf. og kontingentstatus 

 Registreringerne sker i en database 

 Formålet med registreringen er at kunne kommunikere via e-mail og fysisk brev 
med medlemmerne 

 Endvidere bruges oplysningerne til at administrere kontingentindbetaling. 

 Databasen ligger på kassererens Computer 

 Udmeldte medlemmer og medlemmer, der ikke har betalt kontingent, slettes i 
databasen kort efter generalforsamlingen 

 Personoplysninger videregives ikke 
 

Med kærlig hilsen  

Bestyrelsen 

6. november kl 17.30 Fernisering, Kilden Naja Scheel Thomsen 

27. november kl. 17.30 Arken 
Foredrag: J.F. Willumsen – 

Farver & striber 

6. december kl. 17.30 Arken Foredrag: Van Gogh 

9. december kl. 13.00 Julematiné, Kilden 
Eva Müller og  

provst Ove Kollerup 
Sjællands Politiorkester 

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

Borgmester Kent Magelund 
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