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Kontingent for 2015/16 indbetales nu!
Beløbet kan ses herunder og fremgår også af girokortet for de,
som modtager post.
Kassereren ser gerne indbetaling senest 7. november enten på
giro eller som bankoverførsel til girokontoen på
reg. nr. 1551 konto 5553644
Angiv gerne navn medlemsnummer ved betaling

Kontingent sæson 2015/16:
(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. heliografi af John Würtz.

Medlemsgaven 2015
Medlemsgaven for sæson 2015-16 kan afhentes i
Kongegaarden, når kontingent er betalt (der kan evt. betales i
Kongegaarden) fra 7. november.
Medlemsgaven er en original unika farvelagt tegning efter
eget valg udført på A4 papir med et billedfelt på (ca.13,5 X13)
cm af den sønderjyske kunstner Nis Schmidt, som er november
måneds udstiller.

Afhentning af medlemsgaven!
Lørdag den 7. november ca. kl. 13.30-16, Der fremlægges et
større udvalg af værker i Kongegaarden. Kunstneren vil være til
stede denne dag. – herefter vil der være færre valgmuligheder.
Søndag den 15. november kl. 11-16 vil der dog også være
mulighed for at vælge blandt mange fremlagte medlemsgaver.
BEMÆRK: Virksomhedsmedlemmerne vil få gaven bragt
indrammet med passepartout lige til at hænge op.
Oktoberudstillingen: Gudrun Pagter og Asger Kristensen
Tag forbi Kongegaarden, se de spændende vævede
billedtæpper og moderne keramiske værke, de kan ses indtil
28. oktober. Åbent tirsdag til søndag kl. 11-16

Nis Schmidt – med kors og krus
er titlen på udstillingen i november i Kongegaarden.
Udstillingen vil kunne ses fra tirsdag den 3. november. Måske
før (ring til Kongegaarden (58377890) om info og hold øje med
vores Facebook og hjemmeside).
Fernisering og mød kunstneren på udstillingen kl. ca. 13-16
lørdag den 7. november. Samme dag kan medlemsgaver
vælges. Det er, som omtalt Nis Schmidt, der har udført
medlemsgaven 2015. Han er tidligere præsenteret i Korsør,
senest i august 2012. Udstillingen vil vise nyere værker.

Generalforsamlingen
Blev afholdt i Kongegården den 24. september – referat,
beretning og regnskab er vedlagt.
Bestyrelsen har konstitueret sig i lighed med sidste sæson.
Medlemmerne er: Finn Mikkelsen (form.), Jens Sejr (næstf.),
Birger Bjerringfelt (kas.), Jette Fonseca (sekr.) Pedersen, Aase
Jepsen, Tove Madsen og Nina Jespersen og Grete Dommerby.

De foreløbige udstillingsplaner for 2016.
Programmet for 2016 vil bl.a. omfatte en udstilling af de fleste
medlemsgaver i anledning af kunstforeningens 50 års
jubilæum den 10.10. 2016. Bestyrelsen arbejder på, at få et
gensyn med tidligere udstillere eller medlemsgavekunstner fra
hvert tiår, som foreningen har eksisteret. Desuden skal vi være
med til at fejre Kvindelige Kunstneres 100 års jubilæum med
en udstilling med 5-6 medlemmer. Der arbejdes også på en
udstilling af værker fra Slagelse Kommunes Kunstfond, som
vises samtidig i kommunens tre kunstforeninger i de tre
købstæder.

Kunstforeningen på Facebook
Hvis du er på Facebook håber vi du har været på vores side og
markeret ”Synes godt om” – vi vil gerne have kommentarer om
udstillingerne og aktiviteterne i øvrigt og ideer til bestyrelsen.
Der er også indgang gennem vores hjemmeside www.
korsoerkunst.dk

Er du vores næste ”sponsor”?
Vil du købe af en kunstner, som du kender. Som vi vil udstille i
2017, så tal med bestyrelsen snarest.

Får du dette brev elektronisk?
Hvis ikke, så vil vi gerne have din e-mail adresse. – kan du give
besked på fmik@korsoerkunst.dk på en e-mail. – Så får du
udover medlemsbrev og ferniseringsindbydelser tillige
forskellige indbydelser til gallerier og lignende, hvis du vil have
det.

Kender du en virksomhed?
Som vil være medlem enten som virksomhed eller som
personligt medlem? – Kontakt formanden eller andre i
bestyrelsen.

Grafik, bøger m.m. - juleindkøb allerede nu – også

Med venlig hilsen for bestyrelsen – Finn Mikkelsen

indrammede værker.
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