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Kontingent for 2012/13
Beløbet kan ses herunder og fremgår også af girokortet.
Kassereren ser gerne indbetaling senest 7. november på
vedlagte girokort eller bankoverførsel til girokontoen på
reg. nr. 1551 konto 5553644
Kontingent sæson 2012-13:
(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. litografi af Jens Peter Helge Hansen ”Gult
Firben”.
Medlemsgaven 2012
Medlemsgaven kan afhentes i Kongegaarden fra
søndag den 4. november. kl. 11-16, når kontingent er
betalt.
Denne dag fremlægges flere valgmuligheder, fremover
vil der indtil videre kun være højst 10 forskellige at
vælge mellem. Arrangementet gentages lørdag den 17.
november
Gaven er igen et originalt værk på papir udført af
maleren Jens Peter Helge Hansen fra Sorø, som
tidligere har leveret grafiske blade til medlemsgaverne i
1977 og 1995 (Gult firben). Han udstillede i Store
Magasin på Fæstningen i vort regi akvareller o.lign. i
september 2011. Værkerne er signerede skitseblade i
blyant med Jens Peter Helge Hansens kendte
dyremotiver, som har været udgangspunkt for hans
arbejder.
Virksomhedsmedlemmerne vil få gaven bragt
indrammet sammen med yderligere materiale.
Novemberudstillingen.
Fernisering fredag den 2. november kl. 14. Kunstnerne
er sommerudstillerne Jesper Neergaard og Susanne
Thea med en gæst, Lillian Neergaard. Se nærmere på
det medfølgende ferniseringskort.
En god chance til et godt køb.
Generalforsamlingen
Blev afholdt i Kongegården den 27. september – referat,
beretning og regnskab er vedlagt.
Bestyrelsen har konstitueret sig i lighed med tidligere:
formand: Finn Mikkelsen – næstformand: Jens Sejr –
kasserer: Helle Purup – sekretær: Jette Fonseca
Pedersen – særlige opgaver: Inge Boye Jørgensen, Aase
Jepsen, Tove Madsen.
De foreløbige udstillingsplaner for 2013.
Med ret til ændringer foreløbige muligheder – Kim
Sandra Rask; Tine Meyer; Adi Holzer; Christina
Reenberg Jensen og Michael Wurtsbauer; Anni Rose,
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Nelly Gaskin og Lisbeth Johansen; Pia Fonnesbech;
Hans Helge Nielsen m. fl.
Den traditionsrige Kongegaardens Sommerudstilling
XVII i juni med Viggo Lynge Larsen, Kirsten Ernst,
Jane Morten, John Würtz, Ida Just Møller, Jesper
Neergaard, Nelly Gaskin, Søren Hansen, Jens Kantsø,
Susanne Thea, Anni Rose.
Kunstforeningen på Facebook
Måske har du lagt mærke til, at Korsør Kunstforening
har nu været på Facebook i mere end et år. Vi glæder os
til kommentarer om udstillingerne og aktiviteterne i
øvrigt. Du må også gerne klike på ”Synes godt om”
Også indgang gennem vores hjemmeside, hvor der også
kan markeres ”synes godt om”
Hjemmesiden www. korsoerkunst.dk
Bestyrelsen forsøger, at holde hjemmesiden opdateret,
hvis du støder på ting, som er forkerte eller som
mangler vil vi gerne gøres opmærksom på det.
Er du vores næste ”sponsor” ?
Vil du købe af en kunstner, som du kender. Som vi vi vil
udstille i 2013, så tal med bestyrelsen snarest.
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. Få venner og bekendte med, de
skal blot være medlemmer i kunstforeningen mens
cirklen fungerer.
Grafik, bøger
og anden kunst kan altid beses og købes i Kongegården.
TILBUD i oktober/november er et mindre restlager af
Lars Ahlstrands medlemsgaver som i oktober sælges for
300 kr/stk. (herefter 400 kr.)
Der er også en del forskellige bøger om kunst eller
kunstnere til rimelige priser. Artmoney (gaven fra stadig
kun til 200 kr.(svarende til 27 euro) pr. stk. selvom de jo
stiger til 57 euro efter 7 år efter dateringen.
Så en god basis for juleindkøb.
HUSK - Besøg Louisiana
Med billetter fra kunstforeningen – så længe lager haves
kan de købes for 60 kr. pr. stk. i Kongegaarden. Der er
enkelte billetter til Arken.
Ønsker du elektroniske nyhedsbreve?
med dette medlemsbrev, ferniseringsindbydelser og med
forskellige indbydelser til gallerier og lignende kan du
give besked på fmik@korsoerkunst.dk
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Kender du en virksomhed?
som vil være medlem enten som virksomhed eller som
personligt medlem?

Med venlig hilsen for bestyrelsen
– Finn Mikkelsen

