September 2020

Kære medlemmer

Bestyrelsen glæder sig til at se jer til de forskellige arrangementer, hvor vi
tilrettelægger efter de anvisninger, vi får af kommunen. Fx vil vi primært
anvende teatersalen, da pladsen gør det muligt at sidde på hver anden stol,
medmindre man er i familie, altså.

Første gang bliver onsdag den 2. september, kl.
17.30, hvor vi holder fernisering af kunstneren Anne
Gyrite Schütt, som kommer og fortæller om sit virke.

Mange har meldt sig til Gallerituren fredag den 11.09. med start på
Frederiksberg Runddel (indgangen til Frederiksberg Have) kl. 10.45. Ann,
Margot, Max og Søren står der og venter.
Besøg på: Bakkehuset, Rahbeks Alle, Galleri Max Seidenfaden, Pile alle 55,
Galleri Oxholm, Pile Alle 25 og Gallerie Lorien, Frydendalsvej 3. Entréer
betales af Brøndby Kunstforening.
Turen slutter i Hansens gamle familiehave. Kl. 14 spises havens platte til
199,- plus drikkevarer - disse udgifter er for egen regning.
Tilmelding er nødvendig pr. mail eller sms 51 24 01 15
Man kan godt vælge frokosten fra; men i så fald skal det siges ved
tilmeldingen.
Vores Generalforsamling afvikles fredag den 25. september, kl. 19.00.
Dørene åbnes kl. 18.00, men der bliver ikke spisning i år. Stolene vil blive sat
op i biografopstilling. Der vil mellem kl. 18. og 19 være mulighed for at bese
gevinsterne i de to bevægerum, i en styret form, så vi passer på hinanden.
Vi medsender – grundet den usædvanlig tid vi er i – en liste med gevinsterne.
Listen kan ligeledes bruges som fuldmagt, som et andet medlem kan tage
med, hvis man ikke kan deltage i selve generalforsamlingen. Bemærk at man
på listen kan prioritere sine ønsker, hvilket gør det lettere for fuldmagthaveren
at udvælge en gevinst.

Da Kulturnatten er aflyst i år, bliver der ikke nogen
aktiviteter i oktober måned.

Mads Th. Haugsted udstiller på Kilden i november,
og vi holder fernisering onsdag den 4. november
17.30.
I november vil maleholdet bidrage med en udstilling
i Brønden over emnet ”Når lyset bryder frem”.
Fernisering fredag den 6. kl. 17.30. Udstillingen kan
ses indtil den 26. november.

Foredrag:
Fredag den 20. november, kl. 14-16 i Teatersalen på Kilden fortæller
kunsthistorikeren Tom Jørgensen om 10 udødelige kunstnere.
Reserver også tirsdag den 9. februar 2021, kl. 16.00, hvor vi har lavet en
aftale med Marinegården. Vi har bestilt Tom Jørgensen til at lave et
foredrag om maritim kunst, helt nyt område for ham, så han er i fuld sving
med at strikke det sammen. Det bliver med smørrebrød og forventet
egenbetaling på 100 kr.
Tilmelding til begge foredrag på sms: 51 24 0115 eller mail:
brondbykunstforening@gmail.com
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