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Nyhedsbrev nr. 12 - februar 2010 
 
Efter en veloverstået generalforsamling er bestyrelsen klar til at lægge sig i selen for at give 
medlemmerne nogle gode oplevelser på den videre kunstfærd. 
Som det fremgår på foreningens hjemmeside, har bestyrelsen konstitueret sig som følger:  
formand Carsten Kjær, næstformand Bodil Høegh, kasserer Birgit Munch, sekretær Thrine Jep-
sen og som menigt medlem Jørgen Melstrup. 
 
I det nye foreningsår lægger vi ud med en udflugt 
 
Søndag d. 28. februar 2010 kl. 10.00-14.00. 
  
Besøg hos Trapholt og Kulturforum Würth i Kolding. 

Reinhold Würth ejer en af verdens største private kunstsamlinger på rundt regnet 12.000  
malerier og skulpturer fra det 20. og 21. århundrede. De udstilles i Kunsthalle Würth i byen 
Schwäbisch Hall og på Museum Würth. I Danmark samler Würth sine kunst- og kulturaktiviteter 
i Kulturforum Würth Kolding, og den aktuelle udstilling vi skal se er med Miro, læs evt. mere her. 

Vi mødes kl. 10.00 på Trapholt på adressen Æblehaven 23 i Kolding 

og ser på kunsten (som også tilhører Würths samling - se mere her) fra 10-11.30, hvorefter  
der er brunch i restauranten. 
 
Herefter kører vi til Kulturforum Würth Montagevej 6/Industri N2 ligeledes i Kolding, 
hvor der er guidet tur kl. 13.00. 

Pris 200,- inkl. entrér og frokost (eksklusive drikkevarer) som betales på dagen. 

Hvis nogle mangler kørelejlighed eller har et ekstra sæde i bilen, så kontakt os på info@gb-h.dk 
eller 40136886, så vil vi forsøge at koordinere. 
Tilmelding på info@gb-h.dk eller telefon 76251445 senest 22. februar 2010.  
 
 
Herefter arbejdes bl.a. med følgende programmer: 
 
Vi skal ”backstage” på Brænderigårdens censurerede påskeudstilling - 13/4 2010. 
 
I juni forventes besøg på bl.a. keramisk værksted i Middelfart 
 
Vi fortsætter succesen med foredragsrækker med Bente Hammershøy, og denne gang vil 
temaet være ”Fra inderst til yderst - det påklædte menneske i kunsten” med efterfølgende 
happenings. Reservér allerede nu datoerne 28/9, 12/10. 26/10 og 9/11 2010. 
 
Kunsttur til Hamburg, forventeligt den 27-28. november. Opera, Kunsthalle, julemarked osv. 
 
Generelt vil tilkomme mere information, når arrangementerne nærmer sig. 

Se i øvrigt løbende de indkøbte værker på hjemmesiden via www.gb-h.dk.   

Vi glæder os til at møde medlemmerne og deres gæster. 

Bestyrelsen. 
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