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Medlemsgaven 2016
Medlemsgaven for sæson 2016-17 kan afhentes i
Kongegaarden, når kontingent er betalt (der kan evt.
betales i Kongegaarden).
Gaven er først og fremmest Festskriftet i anledning af
vores 50 års jubilæum desuden vil der være mulighed for
at vælge 1 stk. mellem forskellige tidligere
medlemsgaver fra vores lager.

ses også på korsørkunst.dk
Kontingent for 2016/17
Du har sikkert indbetalt ellers kan du nå det endnu.
Så kan du få hentet medlemsgaven inden jul og måske
bruge den som gave.
Betal enten på giro eller som bankoverførsel til
girokontoen på: reg. nr. 1551 konto 5553644 - Angiv
gerne navn medlemsnummer ved betaling .
Kontingent sæson 2016/17 er uforandret som sidste år:
(a) Personlige medlemmer……………………………… 330 kr.
(u) Børn og unge uddannelsessøgende (op til 25 år) og
skoleklasser ……………..165 kr.
(V)Virksomheder og institutioner (særlig service) …1600 kr.
Lodtrækning blandt de rettidigt betalte kontingenter
om 2 x 1 stk. (et blåt og et rødt) litografi af Tróndur
Patursson – er nu afgjort vinderne blev:
Gro Baklund, Horsens – og Sonja Hansen, København
Litografierne kan afhentes i Kongegaarden eller efter
nærmere aftale.
Afhentning af medlemsgaven!
Kan ske i Kongegaarden i åbningstiden tirsdag til søndag
kl. 11-16

Medlemsbrev december 2016
BEMÆRK: Virksomhedsmedlemmer vil få gaven bragt
først i februar indrammet med passepartout lige til at
hænge op. Det bliver et stort litografi af Grete Balle.
Udstillinger 2017.
Udstillingerne i Kongegaarden er planlagt – ret til
ændringer forbeholdes –
Januar: Bjørn Nørgaard – grafik (SDK)
Februar: Knud Odde (SDK)
Marts: Torben Lundsted (K)
April: Per Kirkeby – linoleumstryk
Maj: Finn Lerkenfeldt og Kit Kjærbye, hverdagsmaterialerK
Juni: Edward Matwijkiw (K)
Juli: Kongegaardens Sommerudstilling XXI
August-sept.: Isenstein Samlingens sommerudstilling
Oktober: Danske Kunsthåndværkere, Sjællandsgruppen
November: Atrium: keramikere: Anja Bache, Mette
Marie Ørsted, Vibeke J: Buciek, Pia Baastrup, Lise Seier
Petersen, Ann Linnemann, Vibeke Borresen Krog, Lis
Biggas, Inger Heebøl, Helle Rittig, Tine Secher, AneKatrine von Bülow
Ferniseringer
Januar: lørdag den 7. januar kl. 14.
Februar: Lørdag den 4. februar kl. 14 –
Kunstforeningernes Dag – Du kan møde bestyrelsen og
måske kunstneren.
Hold i øvrigt øje med Korsør Posten og Sjællandske samt
vores Facebook og hjemmesiden.
Grafik, bøger m.m.
- juleindkøb ? - også indrammede værker –
Mange muligheder i Kongegaarden.
Er du vores næste ”sponsor”?
Vil du købe af en kunstner, som du kender. Som vi vil
udstille i 2018, så tal med bestyrelsen snarest.
Kender du en virksomhed?
Som vil være medlem enten som virksomhed eller som
personligt medlem? – Kontakt formanden eller andre i
bestyrelsen.
Venlig hilsen med ønsket om en god jul og et godt
kunstår 2017 fra bestyrelsen – Finn Mikkelsen
fmik@korsoerkunst.dk

Giv et medlemskab af kunstforeningen som gave!
Eller køb et kunstværk eller en bog!
Se mere på næste side ->

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!

