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HUSK: medlemskab af kunstforeningen er en god gave 

 
Til Korsør Kunstforenings medlemmer 

 

Her med lidt om planerne for den kommende tid – 
HVIS Corona-restriktionerne vil. 
 

           
 

CLAUS BOJESEN - Årets medlemsgavekunstner 

viser, hvad han kan med grafisk teknik ligesom der er 
fine rejseakvareller i mindre størrelse til rimelig pris. 
Den normale åbningstid ma.-to. Kl. 10-19, fr. kl. 10-14.  
Når og hvis det kan gøres efter de gældende 
restriktioner – vi må se efter 7. februar! 
 

Hent medlemsgaven på et tidspunkt: 
Vi vil forsøge, at de som har indbetalt kontingent for 
sæson 2020-21, kan vælge og hente årets medlemsgave 
snarest mulig under hensyntagen til de gældende 
COVID-19 regler m.m. - Vi håber at få muligheder efter 
den 7. februar - der kan forhåbentlig så bestilles tid til 
afhentning hos formanden tlf. 21456336 – (afhentning 
vil ske i Kulturhuset efter nærmere aftale) - 
 
Kontingent kan indbetales bedst via netbank på 
Girokonto 5 55 36 44 (reg. nr. 1551) eller  
MobilPay 76742 –  
Personlige medlemmer 330 kr. 
       Børn/unge og skoleklasser 165 kr. 
                    Virksomheder (sponsorer) 1600 kr. 
HUSK at angive, hvad og hvem det vedrører 
 

NB: Har du endnu ikke hentet UGLEN?  
Enkelte har endnu ikke hentet UGLEN, medlemsgaven 
for 2019 (sidste sæson 2019-20). Så lav en aftale med 
formanden. (Tlf. 2145 6336 eller e-mail) – (Der er nogle 
til salg, hvis du vil købe f.eks. til gave) 

 

 
 

Hvis du vil købe kunst?  
Bestyrelsen planlægger løbende udstillinger og 
aktiviteter i 2021 under hensyntagen til pandemien – 
DERFOR 
Hvis du er interesseret i køb fra en kunstner, som vi vil 
udstille, så kan vi måske samarbejde om det? –  
Du er også velkommen med en idé! 
 

Kommende udstillinger 

Ib Orla-Jensen  
en ekspressionistisk impressionist (1915-1989) 
Vi har fundet en del arbejder af kunstneren, som vi 
synes fortjener en udstilling. Den kommende 
præsentation bliver en del malerier hovedsagelig med 
portrætter og landskaber heriblandt et motiv med 
Hildegard Isenstein. Kunstneren var en bekendt af 
Harald Isenstein og hans kone Hildegard. Ib Orla Jensen 
havde hus i Bisserup fra 1955 og boede der fra 1977 til 
1989.  – Værkerne er til salg -    
                    

 
– Bestyrelsen håber på snarlig ophængning og mulighed 
for gæster til at opleve udstillingen. 
 

Desuden planlægger vi lige nu bl.a. med:  
“They came from the deep blue sea” - grafiske arbejder 
af Susanne Thea.  
Sommerudstilling i Magasinbygningen i juli. 
Kaare Norge i efteråret 
1-2 grafiske udstillinger med kendte kunstnere fra 
samlingen 
Forhåbentlig kan vi også få mulighed for noget af det vi 
måtte opgive i 2020 f.eks. Hans Tyrrestrups malerier i 
tilknytning til FN’s 17 verdensmål. 
Vi har basis i Korsør Kulturhus; men vil også være synlig 
andre steder bl.a. gerne på Korsør Bibliotek i 
sommeren. 
 

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

På gensyn - med de bedste ønsker fra bestyrelsen 
Finn Mikkelsen.          


