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Finn Mikkelsen, formand – tlf.  21456336 -  fmik@korsoerkunst.dk 
Birger Bjerringfelt, kasserer – birgerlykke@live.dk 

Til Korsør Kunstforenings medlemmer. 
 

Mød frem til fernisering  
Den 2. juli kl. 15.30-17 på Korsør Bibliotek 

Det er fra foreningens samling, bogværket: 
”Ud af intet kommer du blødt gående” 
Billeder af Robert Jacobsen,  
digte af Jørgen Gustava Brandt 
                              

 
 

Kunstforeningens udstillinger resten af 2019: 
I Korsør Kulturhus: 
August: "Atelier Bo Halbirk" - Bo Halbirk med Cecile 
Gissot, Pekka Litmanen, Valia Eydis, Juliette Mangenot, 
Guilia Lionelli, Stanislav Marijanivic, Bob Meyer, 
Domitille Arai.  –  9 internationale kunstnere fra Paris –  
- Vi regner med Fernisering tirsdag den 6. august kl. 
15.30-17. 
 

September: ”Relasjoner”  - norske Carl Martin Hansen 
og Kwestan Jamal. – Første stop på vandring i Danmark. 
Fernisering er endnu ikke helt fastlagt. 
 

HUSK: Foreningens generalforsamling i Korsør 
Kulturhus - onsdag den 18. september kl. 19 
 

Oktober: "Blandt andet" - grafisk værksted, Næstved - 
Rene Tancula, Finn Andersen, Susanne Mark, Pascale 
Perge, Torben Lundsted, Anne Gudrun Sejersen, Jo 
Møller, Anita Viola Nielsen, Till Junkel, Günther 
Blendinger, Palle Rud Christoffersen, Lars Holbroe.  
 

Se udstillingsfolderne www.korsørkunst.dk   eller 
www.sdkunst.dk   - de 3 udstillinger er alle formidlet af 
SDK – Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. 
 

November: Forskellige kunstnere – hovedsagelig 
grafiske værker til salg - værker, som kan være gode 
gavemuligheder. 
 

Hold øje med Korsør Posten og Sjællandske samt vores 
Facebook, hjemmesiden, kultunaut o.a. 
 

Vil du købe kunst? 
Hvis du er interesseret i køb fra en kunstner, som vi vil 
udstille, så kan vi måske samarbejde om det? – 
Bestyrelsen planlægger snart udstillingerne for 2020. 
Du er også velkommen med en idé! 

 

Bøger og kunst er til salg  

som sædvanligt fra kunstforeningens ”Kunstmappe” -
Det er nødvendigt at tage kontakt til formanden, hvis 
du vil have præsenteret mulighederne for grafiske 
værker, originale værker, bøger m.m.  –  
Bemærk: De fleste grafiske værker kan ses og købes i 
Kongegegaarden.  
 

– Hvis du skal give en gave? Eller måske ændre på 
vægge eller anden udsmykning hjemme? 
f.eks. Frank Rosen 

           
Har du hentet medlemsgaven?   
Enkelte har endnu ikke hentet medlemsgaven. Den kan 
udleveres ved vore ferniseringer eller efter nærmere 
aftale med formanden.   
 

Gaven 2018      Sæson 2018-19 

 
Følg os på Facebook – korsoerkunst - og brug vores 
hjemmeside www.korsørkunst.dk  
 

På gensyn til ferniseringerne og når lejlighed byder sig 
- med de bedste ønsker  
på bestyrelsen vegne - Finn Mikkelsen, formand. 
 

HUSK: medlemskab af kunstforeningen er en god gave! 
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