
MEDLEMSNYT JUNI 1995. E
Hermed endnu en tak til alle, som bidrog til at Frederikssund Kunstforening kunne markere sit
50 års jubilæum på en værdig måde.

Jubilæumsregnskabet er afsluttet. Budgettet blev sprængt på grund af overvælende tilslutning
til festarrangementerne.
Kassen er dog ikke helt tom og der skal nok blive tre udstillinger i løbet af 1995.

Frederikssund Kunstforening har 248 medlemmer.
Velkommen til de 18 nyeste medlemmer.
Det koster 12,50 pr. måned at være medlem.
Alle er velkomne som medlemmer.

DET ER GANSKE VIST.

Foreningens jubilæumsmateriale  er  i  sikker  forvaring  på  Statens  Museum  for  Kunst  og  på
Frederikssund Bibliotek.

Busten af Gentleman Chris står flot i bronce i Frederikssund Hallen.

Hovsa  -  Asger  Jom  på  Louisiana  -     søndag  den  7.  maj.  Emma  Nielsens  tilbud  om    en
gennemgang af udstillingens billeder blev benyttet af SYV medlemmer.

AKTUELT.

Færgen Kronborg i Frederikssund Havn den 3. til 8. juni.  Se planceudstillingen i færgens cafe "
Kunstnerboliger -var det noget for Frederikssund?".

10. -24. juni Peter Biehls rejseudstilling "  Scenes of Shetland" i Langes Magasin.
1. -30. juli  Blå Fjord  1995 -udstillingen af dansk kunsthåndværk når det er bedst.

DET KAN VI OGSÅ GLÆDE 0S TIL.

9. -  28.  september Billedhugger Morten Nielsens fødselsdagsudstilling.
Mange  vil  huske  kunsthistorikeren  Søren Elbaks  foredrag  om  Sigurd  Swane  på Restaurant
Kalvøen.  Folkeuniversitetet skyndte sig at aftale en foredragsrække med ham.  Titlen er " Fra
Krøyer til Heerup". 5 tirsdage, første gang den 5. oktober.

Kunsthøjskolen Thorstedlund puster til kulturdebatten i vores by ved to foredragsaftener, den
28. september ved Arne Victor Nielsen og den 2. november ved Henrik Bjørn Andersen.

UDFLUGTER.

Bestyrelsen arbejder på at arrangere efterårstur til det nye kunstmuseum på Bornholm og
forårsudflugten bliver helt afijort til Køge Bugt ny Kunstmuseum.

Med venlig hilsen og god sommer.
FREDERIKS SUND KUNSTFORENING
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