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Kunst fra den lberiske Halvø

Frederikssund har sit J.  F. Willumsens Museum.  Nogle af hans
bedste værker vises for et internationalt publikum i Paris i denne
sommer.
Det har egentlig ikke noget med vores kommende   udstilling at gøre
-og dog ~ med denne udstillingen har vi fået en enestående chance
for at vise international kunst her i byen, kunst der har været og til
stadighed er, en stor inspirationskilde for unge kunstnere,  ligesom
J.  F. Willumsens værker er det.

Lørdag den 9. september til søndag den 24. september
i Langes Magasin.

Deolinda Fonseca, Sobral Centeno,  Fracisco Loranjo.
fra portugai                                   w

Bonifacio Alfonso,  Salvador Dali, Juan Miro,
Antonio Saura, Antonio Tåpies.

fra Spanien
De fleste af de udstillede værker er til salg.
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Jesper Dalmose fra Frederikssund  Bibliotek   har velvilligt skaffet
bøger og kataloger om de udstillende kunstnere.

Se også denne udstilling i Jernbanegade 24
i perioden 5. -24. september 2006.



Kære medlemmer

Bestyrelsen håber at alle har haft en god kunstsommer.
Vi arbejder nu på højtryk for at planlægge kommende
spændende udstillinger i Langes Nlagasin og andre            `
arrangementer.
Som medlem af kunstforeningen er 1 med til
"at gøre  en forskel" og 1 må meget

gerne fortælle "ikke-med[emmer",
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Kunst i det offentlige rum
i Ny Frederikssund Kommune

KLinstforeningen har sat sig for at kortlægge de mange smukke
kunstværker vi har i kommunen.
Frederikssund bliver en stor kommune fra 2007, og kunstforeningen
fincler det vigtigt, at kunstværker fra alle dele af den nye kommune
bliver repræsenteret.
Medlemmerne af kunstforeningen og andre interesserede er meget
velkomne til at kommentere og supplere beskrivelser m.v. så det
samlede resultat Iøbende bliver bedre.

Eksempler og billeder er lagt på kunstforeningens hjemmeside:
www.kunstforenin en.kuf.dk
Gode ideer kan indtastes på
h.+omme@webspeed.dk



Kulturrådet i Frederikssund  2007.

Kulturrådet i Frederikssund er paraplyorganisation for de alment
kulturelle foreninger og grupper i Ny Frederikssund kommune.
Formålet er, at virke som samlingssted for de kulturelle foreninger
og grupper i Ny Frederikssund, for bl.a. at søge at fremme, støtte
og koordinere kulturelle aktiviteter i vores nye kommune,  ligesom vi
skal fungere som "talerør" for de kulturelle foreninger og grupper
over for kommunen,  og derigennem søge at påvirke kultur-, fritids-
og tilskudspolitikken til gavn for den almene kultur

Frederikssund Kunstforening har sammen med 32 andre foreninger
meldt sig ind i dette nye råd,  idet KUF =  Kulturel  Fællesforening
nedlægges ved kommunesammenlægningen.
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Vedr. foredrag m.v. som kan have   interesse for foreningens medlemmer :
Folkeuniversitetet som arrangør:

Læsning af kirkens billeder i dag og i middelalderen.
Torsdag d. 28.  sept.  kl.19.3o -   Kunsthøjskolen Thorstedlund.

Tendenser i dansk samtidskunst siden 1990.
Torsdag den 30.  november kl.19.30 -Frederikssund Gymnasium.

The American Way of Life -skulpturer af Duane Hansson.
Tirsdag den 27.  marts kl.19.30 -kunsthøjskolen Thorstedlund.
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Frederikssund Kunstforening:
KUNST SOM GAVE  -25. november -10. december
15  indbudte kunstnere   udstiller i  Langes Magasin.

GENERALFORSAMLING:
15. MARTS 2007 i Elværket.



Frederikssund Kunstforenings bestyrelse 2006/07

Lis  Nielsen,  Frederikssund                      telf. 47 3118 20
lb  Dinesen,  Slangerup                               telf. 47 33 3181
Mogens Andersen, Sigerslewester   telf. 47 31  24 31
Jørn  Ritsmar, Jægerspris                       telf. 47 5217 34
Vibeke Jacobsen,  Frederikssund        telf. 47 313215
Suppleanter:  -
Lone Jelshøj  Hansen                                telf. 47 3175 03
Elsebeth Hutters,  Frederikssund         telf. 47 42 47 07

Kasserer:
Bente Romme,  Frederikssund              telf. 47 3153 27

Revisorer:
Hans Worch og Hans Høg
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OBS. Om at oprette medlemsliste med mailadresser.
Erfaringer fra andre større foreninger har indtil nu vist sig
ikke at fungere.

o0o

Kunstforeningens hjemmeside giver oplysninger om
foreningens aktiviteter

www.kunstforenin en.kuf.dk

Postadresse:Frederikssund Kunstforening, Strandhøjen 4, 3600 Fr.sund.


