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Medlemsbrev oktober 2009

Kontingent for 2009/10.
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 sæson 2009-10 er uændret i forhold til sidste sæson:
(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 2009

Medlemsgaven kan afhentes i Kongegaarden fra lørdag den 10.10. kl. 10.10, når kontingent er betalt.
Denne dag fremlægges mange malerier, så der er mange at vælge mellem fremover vil der indtil videre kun
være 5 forskellige at vælge mellem.
Gaven er udført kunstneren og digteren Knud Steffen Nielsen, Vejrumbro. Det er et unika kunstværk, et maleri
i formatet 12x18 cm udført direkte til foreningens medlemmer. Værket er udført som artmoney.
Knud Steffen Nielsen har tidligere udstillet i foreningens regi på biblioteket, i Kongegaarden og i sommer i
Magasinbygningen.
Virksomhedsmedlemmerne vil få gaven bragt – det er æske med en artmoney på låget, så der er mulighed for
at samle flere (en artmoney kasse) eller blot bruge æsken til andre ting.
Karin Sauer – keramiker
Vedlagt ferniseringsindbydelse til november udstillingen – der kan købes julegaver – fra den 1. november i
Kongegaarden
Generalforsamlingen
Blev afholdt i Kongegården den 24. september – referat, beretning og regnskab er vedlagt.
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.
De foreløbige udstillingsplaner for 2010.

Akvareller fra en afdød nordsjællandsk kunstner Erik Sievert - Gunnar Saietz, som lavede medlemsgaven
Grafik af Günther Grass – Tegninger og grafik af Dan Sterup-Hansen – Værker fra kunstneren bag skulpturen
”De syv dage” på havnefronten Frank Rosen – i juni: Kongegaardens Sommerudstilling XIV Viggo Lynge
Larsen, Kirsten Ernst, Jane Morten, John Würtz, Ida Just Møller, Jesper Neergaard, Nelly Gaskin, Søren Hansen, Jens Kantsø ,
Susanne Thea, Anni Rose, Ole Sylvest Jacobsen.

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 –
Ønsker du elektroniske nyhedsbreve ?
med dette medlemsbrev og med forskellige indbydelser til gallerier og lignende kan du give besked på
fmik@korsoerkunst.dk
Med venlig hilsen for bestyrelsen – Finn Mikkelsen

