Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Nyhedsbrev nr. 14 ‐ august 2010
Så er de sidste programmer for året lagt fast - sæt også allerede nu kryds i kalenderen til generalforsamlingen næste år.
Fredag d. 10. september kl. 19-21 inviteres medlemmerne til ”Før-ferniseringsarrangement”
med spisning med kunstnerne Søren Andersen og Karin Lønbæk. Udover hyggeligt samvær
får du muligheden for at se udstillingen som åbner lørdag d. 11/9, og Bente Hammershøy vil
også sige et par ord om udstillingen og kunstnerne.
Pris 125,-/deltager inkl. mad og drikke. Tilmelding på info@gb-h.dk senest d. 5/9 2010.

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 mannequinopvisning 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!
Prisen for de 4 foredragsaftener er 375 DKK (medlemmer i medlemsfortegnelsen) og 475 DKK
(gæster).
Bindende tilmelding på info@gb-h.dk eller telefon 4013 6886 senest fredag den 10. september.
Bestyrelsen ser gerne betaling forud ved overførsel til konto 9877-4789280991 og aht. vores
registrering senest mandag den 20. september.
Husk venligst som noget meget vigtigt at angive navn og medlemsnummer.
Betaling kan tillige ske i Galleriet eller på 1. mødeaften (gerne lige penge).

27-28. november: Kunsttur med bus til Hamburg
Opera, Kunsthalle, julemarked osv.
Invitation er udsendt separat.

25. januar 2011 afholdes generalforsamling og herunder bortlodning af de indkøbte kunstværker.
Invitation fremsendes separat.
Vi glæder os til nogle hyggelige aftener sammen med rigtig mange medlemmer og deres gæster.
Venligst,
Bestyrelsen
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