December 2019

Kære medlemmer
Bestyrelsen vil gerne ønske jer og jeres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
I søndags havde vi en dejlig matiné med tale af præsten Michael Hald Jacobsen, Brøndby
Strand Kirke, besøg og fernisering af kunstneren Lena Alfa Rist og endelig underholdt
Goldschmidts Musikakademi. Børnene i Stjernekoret gav en fortryllende koncert, sange på
alverdens sprog og en vidunderlig variation af musik. Deres korleder Fatma har baggrund i
Egypten og hun var levende og inspirerende i sit samarbejde med børnene. De
medlemmer, som fik de fine oplevelser, blev fuldstændig revet med og ville ikke slippe
arrangementet. Vi i bestyrelsen er meget glade, når medlemmerne er glade, så alt gik op i
en højere enhed.
6. januar – 1. februar udstiller vi Birthe Damgaards
stofbilleder. Fernis 9. januar kl. 17.30.
Birthe: Jeg laver mine billeder af tekstiler, som jeg klipper eller
river i stykker. Stofstykkerne arrangerer jeg og lægger i lag,
næsten som i en collage. Efterhånden dukker motivet,
stemningen eller handlingen op. På et tidspunkt, når jeg er
tilfreds med resultatet, syr jeg det hele sammen med lange
kastesting. Stofferne, jeg bruger, er farvede og mønstrede
gardin- og silkestoffer og især tyl, som jeg bruger til at skabe
nuancer, dybde og perspektiv i billederne.
Nytårskur torsdag den 9. januar kl. 17.30
Næste gang vi ses bliver til nytårskuren. Vores borgmester er desværre forhindret i at
holde nytårstalen, så vi har allieret os med museumsinspektør Lisbeth Hollensen fra
Forstadsmuseet. Vi har fernisering af Birthe Damgaards stofbilleder og endelig har vi
traditionen tro besøg af de unge mennesker fra Brøndby Musikskole og Brøndby
Ungdomsskole, som giver et par numre fra årets musical The Wiz.
Besøg i atelier hos kunstneren Meik Brüsch og hans kollegaer i Tietgensgade 31.
Søndag den 9. februar 2020, kl. 12.00 er vi velkomne hos Meik Brüsch. Cellisten Ida
Riegels, som har cyklet Danmark rundt med sin hjemmebyggede cello, vil spille for os
under besøget. Vi anbefaler, at du tager en madpakke med, så sørger vi for lidt
drikkevarer. Tilmelding senest fredag den 31. januar 2020. Sms eller besked på 51 24 01
15 eller mail til brondbykunstforening@gmail.com.
Vi mødes ved adressen kl. 12, dvs. man sørger selv for transport, og det er let, fordi det er
tæt ved Hovedbanegårdens bagopgang.

Og så er det ved at være tid til at afregne årets kontingent. Frist for betaling er 31. januar
2020. De nye takster er:
Førstegangsmedlemskab 50 kr.
Personligt
300 kr.
Familie
450 kr.

Pensionist
Ung under 25 år
Firma

250 kr.
200 kr.
1000 kr.

Indbetaling via MobilePay: 93423, bankoverførsel: 1551 - 2145715 eller kontant ved
Nytårskuren den 9. januar.

2.- 28. marts kan I se Majken à Grømmas værker i Kilden
Udstillingen Det nordiske landskab er kommet til i et samarbejde
med Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. En fantastik
dejlig og farverig udstilling med efterladte værker i maleri og på
lærred og i blandteknik på papir – 34 værker af en maler som
udfoldede sig i Odsherred og som også udførte en del arbejder i
stentøj.
Fernisering onsdag den 4. marts kl. 17.30 af Majken à
Grømmas billeder,

The Wiz, musical, generalprøve den 8. marts kl. 14 på Kilden
Musicallen er en amerikansk fortolkning af L. Frank Baums historie
om Troldmanden fra Oz.
Som tidligere år kan foreningens medlemmer se generalprøven på
årets musical formedelst 25 kr. Der er kaffe og kage i pausen.
Kontant betaling til Brøndby Kunstforening på dagen.
Tilmelding: Sms eller besked på 51 24 01 15 eller mail til
brondbykunstforening@gmail.com.

Maleholdene udstiller 30. marts – 29. april på Kilden
Fernisering bliver onsdag den 1. april, nærmere følger.

Generalforsamling den 17. april kl. 19 i teatersalen på Kilden.
Mød op kl. 18 med madkurv, så spiser vi sammen inden det alvorlige.
Indkaldelse i næste nyhedsbrev.

Kærligste julehilsener fra bestyrelsen

Torsdag den 9. januar kl. 17.30

Kilden

Søndag den 9. februar, kl 12.00

Kunstnerværkstedet
Tietgensgade 31

Nytårskur/fernisering af Birthe
Damgaard
Besøg hos bl.a. Meik Brüsch
Musik ved cellist Ida Riegels

Onsdag den 4. marts kl. 17.30

Kilden

Fernisering af Majken à Grømma

Søndag den 8. marts kl. 14.00

Kilden, teatersalen

Musical – The Wiz – Brøndby
musik- og ungdomsskole

Onsdag den 1. april kl. 17.30

Kilden

Fernisering af maleholdene

Fredag den 17. april,
Kl. 18 til spisning
Kl. 19.00 generalforsamling

Kilden

Generalforsamling

