
 

September 2019  

Kære medlemmer 

  

Bestyrelsen vil starte med at takke for jeres engagement til vores nyligt overståede 

arrangementer. En skøn fernisering med Meik Brüsch, en dejlig tur til Skåne og en 

stemningsfyldt fernisering for den afdøde billedkunstner Birgit Kjær Thomsen. Vi er meget 

stolte over, at Birgits familie mødte så talstærkt op og fik sagt farvel til den kunstneriske 

side af hende.                     

KULTURNATTEN 
 
Vi har også en masse nye ting til jer. Først på programmet står Brøndby Kommunes 
Kulturnat, som igen i år foregår i alle tre bydele med et væld af tilbud. For Brøndby 
Kunstforenings vedkommende udvider vi i år med en spændende udstilling i Brønden. 
 
Et samarbejde med Krea (forening i Brøndby Strand) 
og Kunstforeningens malehold har resulteret i en 
spændende udstilling af parafraser over emnet: ”LEG 
MED MESTERVÆRKER”  
 
Fernisering i KULTURHUSET BRØNDEN fredag den 
4. oktober kl. 17.00 – 18.00. 
 
Udstillingen kan ses frem til den 30. oktober. 
 
Maleholdet glæder sig til at vise værkerne frem og det 
har været en spændende udfordring at arbejde med 
de mange mesterværker og fortolke dem på en ny 
måde. Så læg turen forbi - shuttle-busserne kører til 
Brønden. 
 
I Malelokalet på Horsedammen 38A inviteres også indenfor fredag den 4. oktober fra kl. 16 
– 21. Her kan man få en snak med kunstforeningens dygtige malere, prøve sine 
kunstneriske evner af ved at male et billede, se og hør hvordan der arbejdes på 
maleholdet, spise en pølse og indtage et glas. Kig forbi og tag gerne familien med.  
 



 
 
FOREDRAG 
Vi har ikke udstilling i oktober men inviterer 
i stedet til foredrag. 
 
Torsdag den 10. oktober kl. 17 – 19  
(i teatersalen på Kilden) fortæller 
Flemming Bo Andersen om Jørn Utzon i 
teatersalen i Kilden. Vi serverer sandwich, 
øl og vand i pausen. Alle er velkomne, så 
tag familie og venner med.  

 
 
I november udstiller vi Anders Brogaard.  
Der er fernisering tirsdag den 5.11. kl. 17.30 
 
Anders Brogaard fortæller: jeg flytter rundt på tid, 
sted og historierne. Det, der var, er der også nu - 
og det bliver til igen og igen. Russeren vader f.eks. 
rundt på Strøget. Han bliver set, mens han selv ser 
det, vi ser. Rummets blomst står på et cafébord 
foran varehuset. Det flygtige, det almindelige og 
det vigtige bliver både fastholdt og borte, mens vi 
er der og opdager, at vi er der og bliver til i nye 
forløb. 
 
 
JULEMATINÉ 
 
Der kommer mere i næste nyhedsbrev, men reserver allerede nu søndag den 8. 
december, hvor vi fra kl. 13 juler på Kilden. Vi starter med årets juletale, derefter 
fernisering af Lene Alfa Rist og så musik i teatersalen med Stjernekoret og musikere fra 
Goldschmidts Musikakademi. Til dette arrangement køber man selv kaffe/te og kage samt 
kolde drikke. 
 
Vi glæder os til at se jer til de forskellige arrangementer 
Kærlig hilsen 
Bestyrelsen 
 
 

Kulturnat fredag den 4. oktober  
Bemærk 2 arrangementer! 

1) Horsedammen 38A  
og 

2) Brønden 

    1) Malerlokalet åbner kl. 16 
2) Fernisering ”Leg med 
mesterværker” kl. 17 -18 

Torsdag den 10. oktober, kl. 17.00  Kilden Foredrag: 100 år med Utzon   

Tirsdag den 5. november, kl. 17.30  Kilden Fernisering Anders Brogaard 

Søndag den 8. december, kl. 13.00 Kilden Julematiné 

Torsdag den 9. januar kl. 17.30 Kilden 
Nytårskur/fernisering af Birthe 

Damgaard 

Søndag den 9. februar, kl 12.00 
Kunstnerværkstedet 

Tietgensgade 31 
Besøg hos bl.a. Meik Brüsch 
Musik ved cellist Ida Riegels 

Onsdag den 4. marts kl. 17.30 Kilden Fernisering af Majken à Grømma 

Fredag den 17. april,  
Kl. 18 til spisning 

Kl. 19.00 generalforsamling 
Kilden Generalforsamling 


