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www.korsørkunst.dk

Kontingent for 2017/18 indbetales nu!
Beløbet kan ses herunder og fremgår også af girokortet for de, som modtager post.
Gerne indbetaling senest den 6. november enten på giro eller som bankoverførsel til girokontoen på:
reg. nr. 1551 konto 5553644 - Angiv navn og gerne også medlemsnummer ved betaling .
(Medlemsnummer fremgår desværre kun ved postomdeling)
Kontingent sæson 2017-18 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. unika mixed media af Lars Ahlstrand – efter eget valg.

Medlemsgaven 2017
Medlemsgaven 2017 for sæson 2017-18 kan afhentes i
Kongegaarden fra den 28. oktober, når kontingent er
betalt (der kan evt. betales i Kongegaarden).
Gaven er et unika tryk, monotypi, udført i farver af
Susanne Thea, som vi kender fra Sommerudstillingerne
m.m. – Alle tryk er forskellige i farver og/eller motiv.
Afhentning af medlemsgaven!
- Lørdag den 28. oktober kl. 11-16
Kunstneren vil være til stede kl.12.30-13.30
- Søndag den 19. november kl. 11-16
Disse dage fremlægges et større udvalg af værker i
Kongegaarden. Alle værker er forskellige. På andre
tidspunkter og herefter vil der være færre
valgmuligheder.
BEMÆRK: Virksomhedsmedlemmerne vil få gaven bragt
indrammet lige til at hænge op. Desuden lidt andet
kunst.
Generalforsamlingen 2017 – sæson 2016-17
Blev afholdt i Kongegården den 19. september – referat,
beretning og regnskab er vedlagt.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

November udstillingen
ATRIUM, en gruppe af keramikere har nyfortolket
plantekrukken. Det er Ane-Katrine von Bülow, Ann
Linnemann, Inger Heebøll, Lis Biggas, Lise Seier
Petersen, Mette Marie Ørsted, Pia Baastrup, Tine
Secher, Vibeke Borrensen Krog, Vibeke Buciek, Vinni
Frederiksen

Vinni Frederiksen

Ane-Katrine von Bülow

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 2019, så tal med bestyrelsen snarest.
Kender du en virksomhed eller institution?
Som vil være medlem enten som virksomhed eller som
personligt medlem? – Kontakt formanden eller andre i
bestyrelsen.
Hold dig orienteret på vores Facebook, hjemmeside eller
ved direkte kontakt til bestyrelsen eller Kongegaarden

Oktober udstillingen:
Hedder ”Rødder” - det er en del medlemmer fra
Danske Kunsthåndværkere & Designeres sjællandsgruppe – ferniseringen er den 7. oktober kl. 13 –
invitation vedlagt –

Venlig hilsen på vegne af hele bestyrelsen
Finn Mikkelsen - fmik@korsoerkunst.dk – tlf. 21456336
Kongegaarden 5837 7890
-

Se om kunstcirkler på bagsiden!

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!

