Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Nyhedsbrev nr. 23 - august 2013
Efter en solrig og varm sommer byder Kunstforeningen velkommen til en række spændende arrangementer.
Torsdag den 5. september kl. 10.15 – Cafe Hack i Aarhus.
20 tilmeldte medlemmer og gæster deltager i radiooptagelsen af ”Cafe Hack”
– der henvises til indbydelsen.
Fredag den 6. september kl. 17.30 – Snigpremiere med kunstneren Bentemarie Kjeldbæk
Kunstforeningen inviterer medlemmer med gæster til kunstnermøde dagen før
ferniseringen.
Invitation til snigpremieren er udsendt til alle medlemmer, og arrangementet er
gratis for alle.
Tilmelding er nødvendig og senest lørdag den 31. august.
Lørdag den 7. september kl. 13.00 – Fernisering med Bentemarie Kjeldbæk
Fernisering i Galleriet – Bente Hammershøy byder velkommen.
Invitation udsendes senere til alle medlemmer. River Note kommer og spiller.
Torsdag den 19. september kl. 17.30 – Mad og Kunst med besøg på fru Møllers Mølleri
For 1. gang besøger vi fru Møllers Mølleri på Bjeragerhougaard ved Odder. Under hovedoverskriften
”Mad og Kunst” får vi en introduktion om stedet, vi nyder en landtapasbuffet med egne specialiteter og
hilser på kunstneren Lise Skriver Myrtue (Galleri Brænderigården har sammen med Kunstforeningens
bestyrelse forestået en ophængning i restauranten).
Arrangementet koster 260 kr. (medlemmer) og 335 kr. (ikke-medlemmer/gæster).
Træf en hurtig beslutning om din deltagelse – der henvises til indbydelsen med
nærmere info.
Foredragsrækken med Bente Hammershøy
Der er endnu få ledige billetter til foredragsrækken med Bente Hammershøy, der i
år gennemføres over 3 tirsdage – 24.9., 8.10. og 22.10. og alle dage med start kl.
19.30.
Foredragsrækken – et koncentreret foredrag understøttet af mad og drikke - koster
400 kr. for medlemmer og 550 kr. for ikke-medlemmer/gæster.
Tilmeldinger modtages på info@gb-h.dk eller telefon 4013 6886 - der er mere info i
den særlige indbydelse.
Lørdag den 5. oktober er der fernisering i Galleriet med Bente Polano – indbydelse udsendes senere.
Fredag den 8. november er der fernisering i Galleriet med Gunleif Grube og Flemming Holm – indbydelse udsendes senere.
Søndag den 17. november kl. 11.00 – En pakkeløsning med Christian Lemmerz
I foråret 2012 gennemførte vi med stor succes ”En pakkeløsning med Kvium”.
I samme stil indbydes der denne søndag til foredrag med lidt spiseligt i Galleriet med efterfølgende besøg på Horsens Kunstmuseum i Lemmerz-udstillingen.
Bente Hammershøy bliver vores guide begge steder, og der udsendes indbydelse omkring 1. oktober.
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Tirsdag den 28. januar 2014 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.
Det er også på denne side, du altid vil kunne være opdateret på arrangementer.
Du kan se datoer, og du kan altid se samtlige indbydelser til vore aktiviteter.
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
Carsten Kjær.

formanden

ART Copenhagen 2013 i Forum København – www.artcopenhagen.dk
I weekenden 30. august – 1. september udstiller en lang række Gallerier i Danmark og 14 andre lande i
Forum. Kunstforeningen disponerer over nogle adgangskort til udstillingen, og medlemmer kan gratis i
god tid før weekenden bestille kort. Bestillinger sendes til info@gb-h.dk.
Nye medlemmer - kampagne
Kunstforeningen optager med stor glæde nye medlemmer, og på denne tid af året kan man blive medlem på 2 forskellige måder:
● Indbetale 1.000 kr. (kontingentet gælder for hele 2013 og giver med det samme alle medlemsrettigheder, og du deltager i bortlodningen af kunst i januar 2014).
● Indbetale

1.200 kr. (kontingentet gælder resten af 2013 og hele 2014 og giver med det samme alle
medlemsrettigheder, idet du dog først deltager i bortlodningen af kunst i januar 2015).
Hent brochure/indmeldelsesblanket via link her
Træf en rask beslutning - bliv medlem og nyd godt af medlemsfordelene, som bl.a. straks giver dig en
lavere deltagerbetaling ved arrangementer.
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og gæster i efteråret – på gensyn alle sammen!
Bestyrelsen
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