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ADI HOLZER maleri, grafik, glasobjekter
Er den næste udstilling i Kongegaarden med
fernisering på Kunstforeningernes Dag lørdag d.
2. februar kl. 14, Kunstneren kan ikke være til
stede; men mød bestyrelsen. Udstillingen er
sammensat af Sammenslutningen af Danske
Kunstforeninger og starter sin vandring rundt i
landet fra Korsør.
Adi Holzer er kendt for sine oftest farvestrålende
billeder med motiver af bl.a. klovne (Charlie Rivel
og Benny Schumann), religiøst indhold og
landskaber og i mange udtryksformer.
Kunstudflugt til Koloristerne
DEN FRIE I KØBENHAVN
Lørdag d.23. februar 2013.
Afgang fra Casper Brandts Plads kl.12.00.
Hjemkomst ca. kl.16.00.
Pris 250 kr. for medlemmer og 275 kr. for ikke
medlemmer. Beregnet for 25 deltagere.
Prisen er inkl. bustransport, entre, 45min.
omvisning ved kunstformidler Iben Carstensen
samt et lille glas.
Udstillingen sætter bl.a. fokus på
baggrundsmateriale og selve processen.
En af udstillerne er Jens Peter Helge Hansen,
som vi kender fra udstillinger i Korsør
Kunstforening senest i 2011. Desuden er
kunstforeningens medlemsgave 2012 for sæson
2012-13 netop originale skitser af Jens Peter
Helge Hansen.
I øvrigt henvises til www.denfrie.dk

Tilmelding og betaling til Kongegaarden, Algade
25 Korsør, åbningstid alle dag kl.11-16 onsdage
tillige kl.11-20, tlf. 58 37 78 90 senest lørdag d.16.
februar 2013.
Medlemsgaven for sæson 2012-13
Skitse efter eget valg fra Jens Peter Helge
Hansen
er blevet afhentet af mange. Virksomheder får
gaven bragt i løbet af foråret i ramme med 2 stk.
Ramme til medlemsgaven
kan beses og erhverves i Kongegaarden. Ramme
til en skitse 210 kr. Til 2 skitser 280 kr.
Årsplakaten 2013
For aktiviteterne i Kongegaarden er nu
udkommet i såvel A2 som A4 format med tilskud
fra Slagelse Kommune. Dem mindste er vedlagt.
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Motivet er stillet til rådighed af Jens Kantsø, som
er kendt bl.a. fra vore sommerudstillinger.
Plakaten sendes i øjeblikket rundt i lokalområdet
og i det øvrige land på relevante steder. 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. 5837 7890.
Plakaten i stort format kan afhentes i 1 eks. i
Kongegaarden af medlemmerne, så længe oplag
haves.
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
Grafik og anden kunst og kunsthåndværk samt
bøger
Kan stadig købes til rimelige priser i
Kongegaarden, hvor den også kan beses.
På bagsiden ses de fleste af den kunst, som er til
salg.
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.
Vi håber også, at der købes kunst på de
udstillinger vi viser i årets løb.
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
Præmier for rettidig betalt kontingent 2012-13
var 2x1 litografi ”Gult firben” af Jens Peter Helge
Hansen. De blev vundet af nr. 275a Nina F.

Venlig hilsen for bestyrelsen – Finn Mikkelsen.

Nymand, Slagelse og NY nr. 362a Irene Hansen,
Sorø
Præmien kan afhentes i Kongegaarden.
Ønsker du elektroniske nyhedsbreve? med dette
medlemsbrev, ferniseringsindbydelser og med
forskellige indbydelser til gallerier og lignende
kan du give besked på fmik@korsoerkunst.dk
Husk at besøge kunstforeningen
på vores Facebook og på hjemmesiden og så
gerne på udstillingerne.
Hold dig ajour også i Korsør Posten og
Sjællandske.

