Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Nyhedsbrev nr. 13 ‐ maj 2010
Bestyrelsen har netop holdt møde, og skallen til årets resterende programmer er blevet fastlagt.
Næste program er en udflugt (tidligere annonceret besøg på keramisk værksted udgår, da der ikke
arbejdes i weekenden):

Søndag d. 6. juni 2010 kl. 10.00‐14.00
Besøg på det nye HEART i Herning (Herning Kunstmuseum)
Vi mødes kl. 10.00 på Heart på adressen Birk Centerpark 8 i Herning hvor vi med guide ser udstillingen indian
highway samt deres faste udstilling med store værker af bl.a. Richard Mortensen, Ole Schwalbe, Poul L. An‐
dersen, Ib Geertsen, Albert Merz, Robert Jacobsen, Knud Hvidberg, Jørn Larsen, samt Jean Dewasne og Victor
Vasarely.HEARTs samling består desuden af værker af bl.a. Eks‐skolens kunstnere: Per Kirkeby, Poul Gernes,
Bjørn Nørgaard, Peter Bonnén samt Eva Sørensen og Sven Dalsgaard. Samlingen rummer den største samling
af Ingvar Cronhammars skulpturer i Danmark. Yngre dansk og international samtidskunst er præsenteret i
samlingen ved kunstnere som Dennis Oppenheim, Anthony Gormley, Troels Wörsel, Anita Jørgensen, Nedko
Solokov, Renato Dip, Marco Evaristi, Annika Larsson, Per Bak Jensen, Mads Gamdrup, Erik Steffensen,
Thorbjørn Rødland, Henrik Plenge Jacobsen, Peter Land, Martin Bigum, Mette Winckelmann, Jesper Just, An‐
na Barriball, Peter Holst Henckel, Christian Danielewitz, Alexander Tovborg, Alicia Kwade, John Kørner og Je‐
sper Just.
Herefter spiser vi brunch i restauranten og fortsætter kl. 13 til Else Ahlfeldt og Carl Henning Pedersen muse‐
et som ligger lige overfor. For de som har lyst, kan anbefales at se Kronhammer skulpturen som også ligger i
umiddelbar nærhed, inden vi kører hjemad igen.
Pris 220,‐ inkl. entrér og frokost (eksklusive drikkevarer) gæster 250,‐som betales på dagen, eller med fordel
kan indsættes på 9877‐4789280991, hvor medlemsnummer eller navn skal angives.
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 1. juni 2010.

Herefter følgende programmer:

.

.

Vi fortsætter succesen med foredragsrækker med Bente Hammershøy, og denne gang vil temaet være
”Fra inderst til yderst ‐ det påklædte menneske i kunsten” og programmerne ser således ud
1. Tirsdag d.28. september kl. 19.30‐21.30: ”Kvinders påklædning fra inderst til yderst.”
Først en times foredrag. Dernæst et let traktement: ”Damemad”: vin og små hapser, mens man ser
Book Os’ mannequinopvisning!
2. Tirsdag d.12.oktober kl.19.30‐ 21.30: ”Mænds ditto!”
Samme koncept som ved første foredrag, men bare med ”Herremad”: sandwiches og øl! samt mannequinop‐
visning med herretøj.
3. Tirsdag d.26.oktober kl.19.30‐ 21.30: ”Hovedet med dets tilbehør”
Når det er hovedet, det gælder, skal vi efter foredraget have noget, så tænderne løber i vand: ostedimser,
chokolade og portvin med syn på briller og hudprodukter!
4. Tirsdag d.9. november kl.19.30‐ 21.30: ”Arme og ben og hvad deraf følger.”
Arme og ben: Gullaschsuppe og rødvin, mens vi ser på dame‐ og herrefodtøj!
Kunsttur med bus til Hamburg den 27‐28. november:
Opera, Kunsthalle, julemarked osv.
Invitation udsendes med mere information, når arrangementerne nærmer sig.
Venligst,
Bestyrelsen
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