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Medlemsbrev oktober 2008

Så er det igen tid at betale kontingent.
Beløbet kan ses herunder og fremgår også af girokortet.
Kassereren ser gerne indbetaling senest 5. november på vedlagte girokort eller til girokontoen på reg. nr. 1551 konto
5553644
Kontingent 2008-09:
(a) Personlige medlemmer 280 kr.
(u) Børn og unge uddannelsessøgende (op til 25 år) og skoleklasser 140 kr.
(V)Virksomheder og institutioner (særlig service) 1500 kr.
Lodtrækning blandt de rettidigt betalte kontingenter om 2 x 1 stk. litografi af Poul Janus Ipsen
Medlemsgaven 2008
En lille bronzeskulptur udført af billedhuggeren Erik Heide direkte til foreningens medlemmer vil kunne afhentes i
Kongegården, når kontingentet er betalt. Medlemmer udenfor Slagelse Kommune vil få skulpturen tilsendt sidst på
sæsonen såfremt den ikke er afhentet.
Virksomhedsmedlemmer vil få en anden bronzeskulptur bragt sammen med yderligere kunst.
Erik Heide
Født 1934
Er uddannet på Det kgl. Danske Kunstakademi indenfor maleri og grafik; men er kendt som billedhugger, som han
udelukkende har beskæftiget sig som siden 1958. Han har udstillet siden 1949 på de fleste udstillinger og museer i
landet. Erik Heides skulpturer og udsmykninger er opstillet utallige steder i hele Danmark. Han er en af vore
væsentligste kirkeudsmykkere. Han er en mester i at indpasse skulpturer i byrummet og har i Korsør udført skulpturen
”To borgere i samtale” ved Korsørs gamle rådhus. Desuden har kunstforeningen netop indkøbt skulpturen ”Fuglevinge
på sten”, som i løbet af oktober opstilles i Kongegårdshaven. Fuldmægtig Stiig Hansens Fond har netop præsenteret et
skulpturprojekt ”Den tomme stol” af kunstneren til opstilling på Solens Plads overfor Føtex.
Generalforsamlingen
Blev afholdt i Kongegården den 25. september – referat, beretning og regnskab er vedlagt. Desuden vedlægges de nu
gældende vedtægter.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.
De foreløbige udstillingsplaner for 2009
Moderne landskabsmaleri fra Kulturregion Midt- og Vestsjælland - Lars Sylvest Jacobsen - Pernille og Piper Pultz
(beboere i Kongegårdens kunstnerbolig) - My heart belongs……… med 37 kunstnere omkring et trykkeri i Odense –
Kunstforeningens Samling i uddrag - Kongegaardens Sommerudstilling XIII Viggo Lynge Larsen, Kirsten Ernst, Jane
Morten, John Würtz, Ida Just Møller, Jesper Neergaard, Nelly Gaskin, Søren Hansen, Jens Kantsø , Susanne Thea, Ole
Sylvest Jacobsen og evt. andre - Cubanske malere - Sigrid Øvretveit maleri – Karin Sauer, keramiker – Jette Nevers,
væver –
Deltagelse i en kunstcirkel ?
En god måde at anskaffe sig og opleve kunst på ved at betale afdrag på et lån mens værkerne cirkulerer blandt
deltagerne med en måned hos hver i 2 år – se nærmere om vedtægter for kunstcirkler på vores hjemmeside eller i
Kongegården.
Grafik
og anden kunst kan altid beses og købes i Kongegården - Et godt tilbud er et litografi i farver udført af Ole Sporring til
kun 400 kr.
Med venlig hilsen for bestyrelsen – Finn Mikkelsen
P.S. Hvis du vil have elektroniske medlemsbreve o.lign. så giv besked på fmik@korsoerkunst.dk
P.P.S. Novemberudstillingen er litografier fra Færøernes Grafiske Værksted, både danske og færøske kunstnere – se
nærmere på hjemmesiden og i Korsør Posten.

