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Nyhedsbrev nr. 21 - oktober 2012
Så er efteråret over os, og Kunstforeningen byder velkommen til en række spændende arrangementer.
Foredragsrækken med Bente Hammershøy er startet.
Det gennemgående emne er ”Dyr i Kunsten”, og første foredrag blev gennemført 18.9.
Foredragsrækken er udsolgt og fortsætter 9.10. og 30.10. – der henvises til indbydelsen.
Lørdag den 29. september kl. 11.00-14.00
Fernisering i Galleriet med Jan Esmann og Bente Hammershøy byder velkommen.
Invitation til ferniseringen og udstillingen ”Skulptør med pensel” er udsendt til alle medlemmer.
Søndag den 30. september
”Kør-selv-tur” til Marskegnene i Sønderjylland.
På turen besøges Sønderjyllands Kunstmuseum i Tønder og Nolde museet i Seebüll.
En del af deltagerne fortsætter derefter til Schackenborg Slotskro, hvor vi kobler os på Slotskroens ”Sort
Sol”-arrangement med guide, bustur, festmiddag, overnatning og morgenanretning.
Turen gennemføres med 15 deltagere, og der henvises til indbydelsen.
Søndag den 21. oktober kl. 10.00
Kunstforeningen besøger den store Edward Munch udstilling på ARoS i Aarhus.
Vi har plads til 30 deltagere, og har aftalt introduktion om Edward Munch, tidsreservation i udstillingen, luksus Brunch i Art Restauranten på etage 8, besøg i Olafur Eliasson’s ”Your Rainbow Panorama” på øverste
etage, og der er efter besøget på ARoS mulighed for afsluttende bytur i Aarhus.
Arrangementet koster 310 DKK (medlemmer) og 380 DKK (ikke-medlemmer/gæster).
Træf en hurtig beslutning om din deltagelse – der henvises til indbydelsen.
Lørdag den 3. november er der fernisering i Galleriet med Simon Thrane – indbydelse udsendes senere.
Lørdag den 1. december indbydes der til lidt julehygge i Galleriet.
Som det har været tilfældet de senere år, vil der i forlængelse af dagens fernisering med Jan Klein blive en
lille julekomsammen for medlemmer med lodtrækning, gløgg og æbleskiver.
Nærmere invitation følger, når arrangementet nærmer sig.
Tirsdag den 29. januar 2013 kl. 19.00 er der generalforsamling med årets bortlodning i Galleriet.
Husk Kunstforeningens medlemsside på www.gb-h.dk
På siden kan du se alt om foreningen - herunder er der altid en opdateret oversigt over årets kunstkøb.
Husk at Galleri Brænderigården er med på facebook (åben side), og at Kunstforeningen har en lukket gruppe på facebook kun for medlemmer.
Medlemmer kan optages i gruppen ved henvendelse til Galleriet eller formanden Carsten Kjær.
Nye medlemmer - kampagnetilbud
Kunstforeningen optager med stor glæde nye medlemmer, og netop nu har vi en særlig kampagne, hvor det
er muligt at blive medlem i resten af 2012 og hele 2013 for 1.200 DKK.
Træf en rask beslutning - bliv medlem og få del i medlemsfordelene.
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