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Forårsudstilling med sku[ptur og collager.
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OF]DINÆF] G EN EF}ALFOFtsAMLING
Torsdag den 17.marts kl.19.30

i Langes Magasin.

T:?

LOUISIANA, HUMLEBÆK.
nrsdag den 12. april kl.18 -22

AF}ATJAF]A -  kunst af de oprindelige Australiere.

€
KUNST I NATUREN -NATUR I KUNSTEN

Foredragsrække arrangeret af folkeuniversitetet.



Kunstindkøb 1993 -94 til bortlodning på generalforsamlingen
Torsdag den 17. marts 1994.

t.
1.        Ulf F]asmussen
2.       AnitaJørgensen
3.       AnitaJørgensen
4.       AnitaJørgensen
5.       AnitaJørgensen
6.       Wiliam skotte olsen
7.       Ingerstamp
8.       lngerstamp
9.       Michael Josefsen
10.     Alfio Bonanno
11.     Alfio  Bonanno
12.     Alfio  Bonanno
13.    Jeppe Hagedorn-Olsen
14.    Jeppe Hagedorn-Olsen

Oliemaleri.
Litografi, indrammet.
Litografi,  indrammet.
Litografi,  indrammet.
Litografi,  indrammet.
Oliemaleri.
Litografi,  indrammet.
Litografi,  indrammet.
Kultegning,  indrammet.
Farvekridttegn,  indrammet.
Litografi,  indrammet.
Tryk,  indrammet.
Lerskulptur.
Lerskulptur.

15.     F]adering fra vmiusudstillingen .........  indrammet
16.     F]adering fra wlniusudstillingen .........  indrammet
17.     Radering fra vilniusudstillingen .........  indrammet

Hah/deten af de indkøbte kunstværker bortloddes blandt alk5 foreningens
medLemmer.

De resterende kunstværker  bor[Ioddes blandt de til general-
forsamlingen  fremmødte medhemmer.

Der vælges kunstværker i den rækkefølge der  udtrækkes, dog vælger frem-
mødte først.  Der kan j!£!±g vælges kunstværk ved fuldmagt.

Endvidere vil der blive trukket lod om s©n. plakater,  bl.a. af Anna
Jørgensen og Ok3 Heerup.m.fl., blandt generalforsamlingsdeHagerræ.

N.B. Husk at årskontingentet skal være+ betaN, for at man kan
denage i bonlodningen af kunstværkerne.

Ovennævnte arbek]er vil blive udstilLet i eiendommen Østeraade 3.
( Tml.  Maraurmen) i Derioden  11. til  17 marts.



med følgende

Frederikssund Kunstforening
indkalder hermed til

ORDINÆF} GENEFtALFOF]SAMLING
Torsdag den 17.marts kl.19.30

i Langes Magasin.

DAGSOF}DEN ifølge lovene:

a.       Valgaf dirigent.

b.        Formanden aflægger beretning.

c.       Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det sidst
afsluttede regnskabsår.

d.       Valg af bestyrelsesmedlemmer ( Margit og preben.Aarø-
Hansen er på valg ).
Valg af to suppleanter.
Valg af to revisorer. Bestyrelsen foreslår genvalg af
Georg Jensen og Emil Schou.

e.       Fastsættelse af årskontingentet.

f.         Behandling af og evt. afstemning om rettidigt indkomne
forslag ( forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
5 dage før generalforsamlingen ).

g.        Eventuelt.

Efter generalforsamlingen vil der være musikalsk underholdning
ved  Charlotte lbinger og Thomas Sunke Hansen

Dernæst bortlodning af indkøbte kunstværker.

Frederikssund, den 1. mans .1994.
Med venlig hilsen

SziÆ OwdAøn
Formand



INVITATION
til alle kunstforeningens medlemmer samt eventuelle ledsagere.

AF"TjAFm
kunst af de oprindelige Australiere.
Tirsdag den 12. april kl.18 -22

Denno store udstilling viser moderne værker af den australske urbefolkning, the
aboriginals.For første gang bliver det muligt for et europæisk publikum, at få
indblik i den australske oprindelige befolknings stadig meget levende og forskellig-
arlede kultur.

Aftenens program bliver sammensat således:
Lysbilledforedrag i koncertsalen.
Film i biografen, produceret af DR, varighed 30 min.
Mulighed for at se AF]ATJAF]A  på egen hånd.
Australsk inspireret måltid = indbagt vildsvinepat6 med koldmarinerede urter.

Kort introduktion i koncertsalen om udstillingen KIKI SMITH.

10% rabat på indkøb i museumsbutik.

Prisen for hele arrangementet er kr. 90 ,--.

Tilmelding senest 15 marts på vedlagte "snip" eller på telf. 42 3i 06 85
Frederikssund Turistkontor.

€
KUNST I NATUF}EN - NATUF] I KUNSTEN

Forodragsrække arrangeret af fol keuniversitetet:
Mandag den 21.3. -Vibeke Petersen - Landskabet og Kunsten

Elværket kl. 20 . 22.

Torsdag d®n 24.3. - Jørn Rønnau - Hvorior Krakamarken ?
Elværket kl. 20 - 22.

Torsdag den 14.4. -Stig L. Andersson -Byens potentialer.
Kunsthøjskolen Thorstedlund kl. 20 -22.

Torsdag den 5.5.  -   Joseph Salamon - Skulptur i landskab og arkitektur
Kunsthøjskolen Thonstedlund kl. 20 -22.

Pris pr. foredrag kr. 40,-
Foredragene er en fortsættelse af Frederikssund Kunstforenings meget vel-
besøgte LAND ART udstilling med Alfio Bonanno i Jan. i år.


