
 

 

Kære medlemmer. 

                     EKSTRA Nyhedsbrev 

 
I får lige endnu en sommerhilsen, fordi datoen for den næste 
fernisring er ændret.  
Ændringen skyldes, at Kilden friskes op i juli, og de ikke når at være 
klar til vores planlagte fernisering.  

Meik Brüsch udstiller så den 6. august – 31. august i stedet. 

Fernisering rykkes til den 7. august, kl. 17.30.  
 
 
 

Og så minder vi om at Store Cykeldag er nu på søndag. 
Ca. 10.15 gør de cyklende ophold ved maleholdets lokaler 
på Horsedammen 38A.  
Vores medlemmer er også velkomne til at kigge forbi og se 
de kreative malere udfolde sig - man behøver ikke være på 
cykel.   
Hvis nogen vil cykle med, er der start fra Marinegården kl. 
10, hvor Mette Aabrink vil deltage og køre med til 
foreningens lokaler.  

 
 
 
Lørdag den 17. august 2019, kl. 8.30 er der afgang til Skåne, hvor vi skal rundt og se lidt 
af hvert. Prisen er grundet bro og så videre 350 kr. i år. Tilmelding og betaling kan ske ved 
ferniseringen den 7. august. Betaling kan ske kontant, via bank: 1551 - 2145715 eller 
MobilePay: 93423. 
 
Afgang fra Nygårds Plads ved stationen kl. 8.30, hvorfra vi kører til Ystad. Besøg på Ystad 
kunstmuseum og kloster samt egen tid til frokost. Herefter kører vi til Kåseberga Havn. Vi 
besøger Ales Stenar, (kræver at man er rimelig gående, da det går opad), derefter besøg 
på havnen og atelier. Videre til Smygehuk (Sveriges sydligste punkt), galleri og 
kunsthåndværk. Herefter returnerer vi til Brøndby. 
 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
KULTURNATTEN, NYT 
 
Kunstforeningens male-hold har her i foråret haft travlt med at producere værker til 
Biennalen og næste projekt er allerede i gang. Vi kan derfor, sammen med Krea, 
invitere til fernisering af udstillingen ”LEG MED MESTERVÆRKER” som afholdes 
på kulturnatten i: 
 
KULTURHUSET BRØNDEN fredag den 4. oktober kl. 17.00 – 18.00 
 
og den kan ses frem til den 30. oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udstillingen tager udgangspunkt i parafraser af kendte kunstneres værker, som vi 
frit fortolker/bearbejder. Det har for male-holdet været en spændende udfordring, som vi 
glæder os til at vise frem. Vi håber, at mange vil lægge turen forbi på kulturnatten, hvor 
shuttle-busserne kører til Brønden. 
 
 
Bemærk de forskellige kommende arrangementer nederst, ikke mindst de forskellige 
tidspunkter. 
 
Med kærlig hilsen Bestyrelsen 
 
 

Søndag den 16. juni, kl. 10 -11 Horsedammen 38A 
Maleholdet åbner dørene for Store 

Cykeldag og interesserede 
medlemmer 

Onsdag den 7. august, kl. 17.30 Kilden  Fernisering Meik Brüsch 

Lørdag den 17. august, kl. 8.30, 
Bemærk ændret starttidspunkt 

Tur til Skåne Afgang fra Brøndbyøster Station 

Tirsdag den 3. september, kl. 17.30 Kilden Fernisering Birgit Kjær Thomsen 

Fredag den 4. oktober, kl. 17.00  
Horsedammen 38A  

og 
Brønden 

1) Brøndby Kulturnat, vi åbner 
malerlokalet 

2) Fernisering ”Leg med 
mesterværker” 

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 


