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Medlemsgave og kontingent 17/18
Mange medlemmer har allerede betalt og afhentet
medlemsgaven, monotypien i farver udført af Susanne Thea.
De resterende kan afhente trykket efter eget valg i
Kongegaardens åbningstid kl. 11-16 tirsdag til søndag. Personlige medlemmer 330 kr. - Børn og unge
uddannelsessøgende (op til 25 år) og skoleklasser 165 kr. Virksomheder og institutioner (særlig service) 1600 kr. (Reg.
nr. 1551 konto 5553644)
BEMÆRK – virksomheder får gaven bragt i ramme m.
passepartout snarest efter indbetaling af kontingent.
- Vinderne af lodtrækning blandt de rettidigt betalte
kontingenter om 2 x 1 stk. unika mixed media af Lars
Ahlstrand – efter eget valg:
Nr. 36: Ole Stohlberg-Rohr og nr. 67 Julia Kiy.
Præmien afhentes i Kongegaarden tirsdag-søndag.

Medlemsbrev december 2017
som også er en vandreudstilling fra Sammenslutningen af
Danske Kunstforeninger. Vi præsenterer den bedst mulig med
flest mulig af de 43 malerier m.m. samt 12 mindre skulpturer.
Ca. den 1.-25. februar. - Se nærmere i Korsør Posten, på vores
hjemmeside og Facebook.
Marts:
Viser Kunstnersammenslutningen PRO sin årlige udstilling,
som de har valgt Kongegaarden til. Vi glæder os til at huse
dem.

SÆRLIGT torsdag den 28. december kl. 15.30-ca. 17
Kunst og marxisme - en diskussion på dansk
ved filosofferne Anja Matwijkiw og Bronik Matwijkiw
- Forholdet mellem kunst og arbejde i et marxistisk perspektiv.
- Kunstnerens rolle i et frit markedssystem.
Det foregår i Kongegaarden - Fri entré (arrangør Korsør Kunstforening)
Udstillinger i Kongegaarden 2018:
Se en oversigt på næste side!
Januar i Kongegaarden bliver en oplevelse med udstillingen
med ”Mens vi venter” med værker udført af Thomas Kluge –
værker som bl.a. viser Kluges tidlige arbejder. –
Bemærk der er entré på 25 kr. for Korsør Kunstforenings
medlemmer og 50 kr. for øvrige.
Udstillingen er arrangeret af Kongegaardsfonden og varer til
den 25. februar inkl..
Samt i kunstforeningens regi vises i underetagen:
Japansk Træsnit – Keiji Shinohara
Det er en udlært master printmaker i træsnit trykning, udført
i den traditionelle Ukiyo-teknik
Se mere på www.keijiart.com - den 3.-28. januar - Fri entré.

Hanne Sie
HUSK at:
Kunst kan købes i kunstforeningen
Medlemsgaven er en god julegave
Giv et medlemskab i gave.
Der er meget forskelligt grafik og andre
papirarbejder o.lign. i salgsmappen
En del forskellige indrammede værker på lager
Mange forskellige bøger af og om kunstnere.
Det hele kan købes i Kongegaarden ti.-sø. kl. 11-16 –
eller kontakt evt. formanden.
Er du vores næste ”sponsor”?
Vil du købe af en kunstner, som du kender. Som vi vil udstille i
2019, så tal med bestyrelsen snarest.
Kender du en virksomhed eller institution?
Som vil være medlem enten som virksomhed eller som
personligt medlem? – Kontakt formanden eller andre i
bestyrelsen.
Hold dig orienteret på vores Facebook, hjemmeside eller ved
direkte kontakt til bestyrelsen eller Kongegaarden
Med ønsket om en god jul og et godt nytår sendes de bedste
hilsner på vegne af hele bestyrelsen

Joseph Salamon

Februar i kunstforeningens regi i underetagen:
Udstillingen ”Kunstens Veje…” med kunstneren Hanne Sie og
billedhuggeren Joseph Salamon – en omfattende udstilling,

Finn Mikkelsen, formand.
fmik@korsoerkunst.dk – tlf. 21456336
Kongegaarden 5837 7890 - ti.-sø. kl. 11-16.

Har du fået dette på e-mail? så har vi din e-mail – Hvis ikke så vil vi gerne have din e-mail adresse snarest mulig!
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Udstillinger i Kongegaarden 2018 (Ret til ændringer forbeholdes!)
Jan-feb: stuer:

Thomas Kluge ”Mens vi venter..”.

(arr. Kongegaardsfonden)

Januar - galleri: Japansk Træsnit – Keiji Shinohara.
Februar - galleri: ”Kunstens Veje….” - Hanne Sie & Joseph Salamon.
Marts

Kunstnersammenslutningen PRO.

April

Finn Lerkenfeldt, Kjærbye, Lena Søborg hverdagsmaterialer i en ny sammenhæng.

Maj-juni

Isenstein Samlingen sommerudstilling m. Jesper Neergaard (arr. Isenstein-Samlingen)

Juli

Kongegaardens Sommerudstilling XXII.

August

Inger Lut Debois, Eva Weis Bentzon, Pernille Clausen, Elisabeth Bergsøe.

September

Helge Nordstrøm og Christella Bamford.

Oktober

Jane Morten og John Würtz i dialog med deres samling.

November

Henrietta Nielsen – foto

December

Decemberboden (arr. Kongegaardsfonden)

Har du fået dette på e-mail? så har vi din e-mail – Hvis ikke så vil vi gerne have din e-mail adresse snarest mulig!

