
Kunstforeningen Brænderigården Horsens  

Nyhedsbrev nr. 26 – september 2014  
E er en solrig og varm sommer er Kuns oreningen i fulde omdrejninger, og 2 arrangementer er allerede gen-
nemført med stor succes (Kunsten på Horsens Folkeblad og besøget i Cafe Hack i Aarhus).  
Bestyrelsen byder velkommen l et spændende e erår………… 
 
Foredragsrækken med Bente Hammershøy 
Der er endnu ledige bille er l foredragsrækken ”Kunst der spænder vidt” med Bente Hammershøy, der i år gen-
nemføres over 3 ski ende ugedage – 23.9., 8.10. og 23.10. og alle dage med start kl. 19:30. 
Foredragsrækken – et koncentreret foredrag understø et af mad og drikke - koster 400 kr. for medlemmer og 550 kr. 
for ikke-medlemmer/gæster. 
Du kan læse nærmere om lmeldingsproceduren i indbydelsen, som kan hentes på netsiden gb-h.dk 
Seneste nyt:  
Da der er ledige pladser har bestyrelsen beslu et også at sælge enkeltbille er l de enkelte foredragsa ner. Disse 
bille er koster 200 kr., og det er en pris for såvel medlemmer som gæster. Du køber let din plads l enkel oredrage-
ne ved at indbetale gebyret på vores konto og med tydelig angivelse af datoen. 

 
Lørdag den 4. oktober kl. 11:00 er der fernisering i Galleriet med Håkan Nystrøm - indbydelse udsendes.  
På ferniseringsdagen planlægger Kuns oreningen et Kunstnermøde med Håkan - Ar st Talk og sen frokost - 
nærmere info udsendes hur gst muligt, men notér allerede nu dspunktet 13:00  i Galleriet.  
Kunstnermødet bliver gra s for medlemmer og med gebyr for gæster. 
 
Fredag den 7. november er der fernisering i Galleriet med Bentemarie Kjeldbæk – indbydelse udsendes senere.  
I forbindelse med denne uds lling planlægges der ligeledes et kunstnermøde for medlemmer og gæster, og der 
kommer nærmere info hur gst muligt. 
 
Lørdag den 3. januar 2015 kl. 12:00 er der nytårskur i Galleriet – reserver allerede nu datoen. 
 
Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 er der generalforsamling med årets bortlodning i Galleriet. 
 
Husk Kuns oreningens medlemsside på www.gb-h.dk 
På siden kan du se alt om foreningen - herunder er der al d en opdateret oversigt over årets kunstkøb. 
Det er også på denne side, du al d vil kunne være opdateret på arrangementer. 
Du kan se datoer, og du kan al d se samtlige indbydelser l vore ak viteter. 

 
Nye medlemmer ‐ kampagne 
Kuns oreningen optager med stor glæde nye medlemmer, og på denne d af året kan man blive medlem på 2 
forskellige måder: 
 
● Indbetale 1.000 kr. (kon ngentet gælder for hele 2014 og giver med det samme alle medlemsre gheder, og du 
deltager i bortlodningen af kunst i januar 2015). 
● Indbetale 1.200 kr. (kon ngentet gælder resten af 2014 og hele 2015 og giver med det samme alle medlems-
re gheder, idet du dog først deltager i bortlodningen af kunst i januar 2016). 

 
Træf en rask beslutning - bliv medlem og nyd godt af medlemsfordelene, som bl.a. straks giver dig en lavere del-
tagerbetaling ved arrangementer. 
 
Vi glæder os l at se rig g mange medlemmer og gæster i e eråret – på gensyn alle sammen! 
Bestyrelsen  
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