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Nyhedsbrev nr. 20 - marts 2012 
 
Efter en vellykket generalforsamling (31/1) og en velbesøgt foredragsaften om Nina Sten-
Knudsen (21/2), byder Kunstforeningen velkommen til en række spændende arrangementer i 
2012.  
Bestyrelsen kan foreløbig løfte sløret for disse datoer, idet der kommer flere senere: 
 
Fredag den 2. marts kl. 19.00 indbydes til efterfernisering og spisning i galleriet med kunst-
nerne Håkon Nystrøm og René Tancula. Som vanligt er det i forlængelse af ferniseringen, som 
er mellem kl. 17 og 19. Der bydes på smørrebrød, kaffe og drikkevarer, og prisen alt inklusive er 
kr. 75,- (kr. 150,-  for gæster). Særskilt indbydelse er udsendt. 
Tilmelding senest tirsdag den 28. februar på mail info@gb-h.dk eller 4013 6886. 
 
Søndag den 22. april kl. 11.00 indbydes der til ”En pakkeløsning om Michael Kvium”. 
Pakkeløsningen giver dig et oplæg i galleriet ved Bente Hammershøy, brunch og senere rundvis-
ning i Kvium-udstillingen på Horsens Kunstmuseum.  
Særskilt indbydelse er udsendt, og kan ses på www.gb-h.dk (Kunstforeningen - kalender).  
Prisen for arrangementet er kr. 100,- (medlemmer i medlemsfortegnelsen) og kr. 200,- (gæster). 
Tilmelding senest fredag den 13. april på mail info@gb-h.dk eller 4013 6886. 

Torsdag den 31. maj kl. 17.30 indbydes der til sommerarrangement i galleriet. 
Programmet er under udarbejdelse – reserver allerede nu datoen. 
 
I efteråret fortsætter vi tidligere års succes med en ny foredragsrække med Bente Ham-
mershøy. Foredragsrækken bliver i 2012 på 3 tirsdage - 18/9, 9/10 og 30/10 (alle dage 19.30-
21.30) 
Reserver allerede nu datoerne, og du får senere særskilt indbydelse med oplysninger om tema, 
pris og tilmeldingsfrister (henholdsvis medlemmer/gæster). 
 
Søndag den 30. september indbydes der til en ”Kør-selv-tur” til marskegnene i Sønderjylland. 
Denne tur arrangeres i 2 dele – en A-del, der bl.a. kommer til at omfatte besøg på Nolde-museet 
og Tønder Kunstmuseum og en B-del, hvor vi kobler os på Schackenborg Slotskro’s ”Sort Sol” 
søndag-mandag. Det endelige program og praktiske ting omkring A-delen vil blive præsenteret 
før sommerferien, men hvis man ønsker at deltage i B-delen, så vil sidste frist for tilmelding være 
i de første dage af marts, da ”Sort Sol” er et meget eftertragtet tilbud, der allerede er tæt på ud-
solgt. 
Lidt om B-delen: Velkomst kl. 17 på Slotskroen (sandwich og vin), bustur i marsken med natur-
guide og gode muligheder for ”Sort Sol” ved solnedgang, ny velkomst og 4-retters festmiddag på 
Slotskroen søndag aften, overnatning og morgenanretning mandag inden afrejse. 
Prisen for B-delen er kr. 1.450,- (pr. deltager i dobbeltværelse), kr. 1.700,- (enkeltværelse). 
Der vil derudover være et pristillæg for ikke-medlemmer af Kunstforeningen på kr. 300,-. 
Kunstforeningen har forhåndsreserveret et mindre antal dobbeltværelser og ganske få enkeltvæ-
relser. Tilmelding til B-delen tilrådes hurtigt og senest søndag den 4. marts kl. 12 til Carsten Kjær 
på mail carstenkjaer@stofanet.dk eller 7562 7400. 

Husk Kunstforeningens medlemsside på www.gb-h.dk 
På denne side kan du se referatet fra generalforsamlingen i januar 2012. 

Nye medlemmer optages gerne i foreningen - der er i 2012 rigtig god økonomi i at være medlem! 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange til vore arrangementer. 
 
Bestyrelsen    

Kunstforeningen Brænderigården Horsens  


