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HUSK: medlemskab af kunstforeningen er en god gave - og måske noget fra ”salgsmappen”! 

 
Til Korsør Kunstforenings medlemmer 

 

Mangler du at hente medlemsgaven? 
Kom til vore arrangementer eller aftal nærmere med 
formanden på tlf. eller e-mail (se nederst). 
 NB: Gaven indeværende sæson 20-21, litografi af Claus 
Bojesen efter eget valg, skal være afhentet inden 
udgangen af september.  
 
Kontingent for indeværende sæson 2020/21 (Slut 31. 
august) kan indbetales bedst via netbank på Konto 5 55 
36 44 (reg. nr. 1551) eller MobilPay 76742.  
 

Ib Orla-Jensen (1915-89) – Portrætmalerier 
I Kulturhuset - er forlænget til 31. august 
 

 
  
Der er fri adgang til udstillingen under iagttagelse af de 
aktuelle Corona restriktioner: mandag til torsdag kl. 10-
19, fredag kl. 10-14 samt i weekenden, hvis der er 
arrangementer.  
 
Vi indbyder til:  

Samtale om kunstneren Ib Orla-Jensen 
med grafisk kunstner Helle Jessen, Karrebæksminde, 
som har kendt og samarbejdet med ham. -  Desuden vil 
modellen til ovenstående maleri vil være til stede 

Tirsdag den 10. august kl. 19  

i Korsør Kulturhus. 
 

 
Næste udstilling: Kaare Norge  
 

 
 
Guitar virtuos Kaare Norge – giver koncert fredag den 
17. september kl. 20 i Korsør Kulturhus – om 
eftermiddagen inden koncerten holdes på dagen 
fernisering kl. 16.00 på en udstilling af billedkunst 
udført af Kaare Norge. Han har mere end 20 års erfaring 
med det billedkunstneriske udtryk. 
Kunstneren påregnes at være til stede. 
 

Generalforsamling 21. september kl. 19 
Korsør Kulturhus 
Dagsorden efter vedtægterne: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne 
    år. 
3. Regnskab for foreningens virksomhed i det forløbne 
    år. 
    Regnskab for Korsør kunstforenings fond. 
4. Fastsættelse af kontingent samt bestyrelsens forslag  
     til aktiviteter for det kommende år. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af foreningens bestyrelsesmedlemmer, revisor 
    og suppleanter. 
7. Eventuelt. 
 

Forslag der ønskes behandlet på mødet må være 
formanden i hænde senest ugedagen før 
generalforsamlingens afholdelse. 
 
Bestyrelsen glæder sig til at drøfte årets aktiviteter med 
medlemmerne. 
 

Bedste hilsner gode sommerønsker fra bestyrelsen – 
Finn Mikkelsen                   
          


