Medlemsbrev februar 2012
Grethe Balle
Mød kunstneren til ferniseringen søndag den 4.
marts kl. 14
Se mere på det vedlagte ferniseringskort.
Plakat for aktiviteterne Kongegaarden 2012
Årsplakaten, som er vedlagt, er det igen i år
lykkedes at få trykt og udsendt med en bevilling fra
kultur- og fritidsudvalget. Vi håber på at få råd til at
sende til alle relevante ophængsteder i hele landet
samt distribution via bekendtskaber og når
bestyrelsen og andre fra foreningerne i
Kongegaarden kommer rundt i landet.

www.korsoerkunst.dk

oliefarve, akvarel og gouache enten hver sig eller
sammen i forskellige kombinationer på de 450
forskellige malerier på papir.
Bemærk: Virksomhedsmedlemmerne vil få gaven
bragt indrammet – samt yderligere materiale i form
af en bog om kunstneren.

-

HUSK: Kunstforeningen sælger 3
forskellige bøger om Lars Ahlstrand til
½ pris = 150 kr. pr. stk.

-

Hvis du kender et sted, hvor vi ikke har været, og
som gerne vil have plakaten hængende hører vi
gerne om det – kontakt Kongegaarden tlf.
58377890.

Rammer i smal aluminium ca. 30x40 cm
kan købes i Kongegården for 150 kr. – evt.
montering 50 kr.
Du kan endnu nå at betale og hente din
medlemsgave, hvis ikke det er sket.
NB: Vedlagt girokort i denne udsendelse til enkelte
medlemmer, som kassereren ikke har registreret
indbetaling på.

Motivet er udført af Susanne Thea, fra ”Det hvide
Hus” i Korsør, som en håndkoloreret radering i ca.
40x 50 cm. Motivet må vel siges at være
genkendeligt for de, som har været rundt i Korsør
og set de forskellige markante bygninger m.m.
Plakaten er tillige udført i en udgave i A-2 størrelse,
som kan afhentes af foreningens medlemmer i
Kongegaarden. Yderligere eksemplarer koster 50 kr.
Indrammet er prisen 200 kr.
– et signeret eksemplar koster 100 kr.

Skaf nye medlemmer
Måske kender du en der kan have fornøjelse af at få
medlemsgaverne og se vore udstillinger – eller
måske kender du en virksomhed, som kan have
glæde af medlemsgaven til virksomhederne og få
glæde af, at være med til at få gang i aktiviteterne i
foreningen.
Vedlagt en ”hvervefolder”, som du måske kan
bruge.
Girokontoen på reg. nr. 1551 konto 5553644

Bestyrelsen
har konstitueret sig efter generalforsamlingen:
Formand: Finn Mikkelsen, Alhøjvænget 31. –
58377890. – fmik@korsoerkunst.dk
Næstformand: Jens Sejr, Frejasvej 11. – 30276835.
Kasserer: Helle Purup - 5838 2821
Sekretær: Jette Fonseca Pedersen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer Tove Madsen, Inge
Boye Jørgensen, Aase Jepsen,.

Grafik og anden kunst og kunsthåndværk
samt bøger
Kan stadig købes til rimelige priser i Kongegaarden.

Resultat af lodtrækning
Lodtrækning blandt de rettidigt betalte kontingenter
om 2 x 1 stk. litografi af Tróndur Patursson. De
udtrukne er: nr. 274 V Bo Grønt Havecenter, Øster
Stillinge og 383 a Helge Madsen. Litografiet kan
afhentes i Kongegaarden.
Alle kan købe litografiet for 700 kr. (blå eller rød).
Et litografi i ramme koster1160 kr.
HUSK - Besøg Louisiana
Med billetter fra kunstforeningen – så længe
lager haves kan de købes for 60 kr. pr. stk. i
Kongegaarden. Desværre er vi udgået for Arken
billetter indtil videre.
Medlemsgaven 2011
Kan afhentes i Kongegaarden, når kontingent er
betalt. Mange har betalt og mange har afhentet
gaven: Et originalt værk på papir udført af maleren
Lars Ahlstrand. Værket er udført på godt papir i
mixed media, dvs. der er anvendt akrylfarve,

Vil du købe kunst?
Bestyrelsen modtager gerne opfordringer fra
medlemmer om mulige udstillere, hvor medlemmer
evt. vil tegne sig for køb. På vore indbudte
udstillinger betales leje, som regel i form af et
garanteret salg på i øjeblikket 6.000 kr.
Kunstkøbscirkel?
Er en anden måde at anskaffe sig kunst på for 1012 deltagere. Der lånes penge som bruges til
kunstkøb. Lånet afdrages mens kunsten cirkulerer
blandt deltagerne. Når lånet er afdraget fordeles
det indkøbte. Se mere på hjemmesiden
www.korsoerkunst.dk
Ønsker du elektroniske nyhedsbreve ?
med dette medlemsbrev, ferniseringsindbydelser og
med forskellige indbydelser til gallerier og lignende
kan du give besked på fmik@korsoerkunst.dk
Kunstforeningen på Facebook
Måske har du lagt mærke til, at Korsør
Kunstforening nu er på Facebook, hvor vi også kan
få kommentarer til udstillingerne og aktiviteterne i
øvrigt. Gå gerne ind og tryk på ”synes om”!
Glæd dig også aprils udstiller er Petter Solberg fra
Norge som boede i Kongegaarden i 2011

Venlig hilsen for bestyrelsen – Finn Mikkelsen – tlf. 58374061 – fmik@korsoerkunst.dk

