SØNDAG 15. SEPTEMBER 1985

Kunstforeningen går en
spændende tid i møde
Et af Frederikssund Kunstforenings store ønsker er nu tæt på
at gå i opfyldelse.
Med
kommunens
restaurering af Langes Magasinbygning i østergade, der den 20.
september indvies som kulturhus, får foreningen et yderst
velegnet udstillingslokale stillet til rådighed.
Ved den officiene indvielse
deltager Kunstforeningen sammen med en bred vifte af
Frederikssunds øvrige kulturel1e foreninger i et åbningsarrangement, der §kal have et stærkt
lokalt præg. For Kunstforeningens vedkommende sker det
ved at lade sig repræsentere af
Frederikssund -maleren
Ove
Køser.

- Samtidig er det lykkedes o§

at »finde« nogle af Køsers tidli-

gere arbejder i privat eje, således at vi i kulturhuset kan
præsentere en mindre, tilbageskuende ud§tilling sammen
med hans nyere billeder, oplyser Kunstforeningens formand
Torben lfiort.

- Men at holde femisering
samtidig med det officielle åbningsarrangement den 20. er en
håbløs tanke - i stedet inviterer
vi ålle vore medlemmer til
femisering af udstillingen lørdag den 21. september klokken
11.00, fortsætter han.

Køser-udstillingen vil vare
frem til den 5. oktober, men
allerede en måned senere - den
8. november - melder Kunstforeningen sig med en ny udstilling. Da vil det dreje sig om
modeme kunsthåndværk, som
vil kunne ses på begge magasinbygningens etager frem til
den 23. november.

Af andre spændende punkter
på Kunstforeningens foreløbige
program for resten af sæsonen
kan nævnes, at i januar er
planlagt en udstilling af maleren Bryn-Joolf, og i april vil
Frederikssunds berømte bysbarn Ole Kortzau udstille i hele
magasinbygningen.
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Rodaktion: Havnegade 12, tlf. (02) 3100 26 F`edaktør Birger Kristensen. « privat (02) 3140 48

OveraLssistent Kai Bod€kær og skoledirektør Mogens Højenvang rra kommunens ku]turelle t
forvaltnlng var glad for den nænsomhed arkitekt Torben Nagel (t.h.) havde ]agt for dagen, da han i
ledede renoveringen af magasinbygningen, som er blevet en dejlig ramme om kulturaktiviteter 1
Frederikssund.

Frederikssund har en
perle afet kulturhus i
»Magasinbygningen«
Borgeme i Frederikssund har
fået en perle af et værested midt
i byens centrum, og de mødte
talstærkt op i går, for at være
(Feedditj]esaåtddtaefsee.dennyeherug.
' Frederiksund byråd be§lutte1 de i foråret at bruge lige ved en
tL million skattekroner til at skabe
[et kultur-, være-og og møde-

i sted i købstadens ældste maga' sinbygninger, §om købmanden
; Hans R. Lange opførte i FTederikssund for 150 år siden.
; Den gamle bygning er blevet

renoveret og istandsat fra A til
Z, og på invielsesdagen i går,
viste byens foreningsliv, at man
ler mænd og koner for et bruge
det som ramme om udstillinger
j og musikarrangementer, sang-,
h-usik-, teater- og caberet-underholdning.
Det var formanden for byrådets kulturudvalg, byrådsmedlem Rud. Ludvigsen, der holdt
( bygningen over dåben.

- Der har været mange for-
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over, nu som før, kaldes »Lange§ Magasinbygning. Det efterlader ingen tvivl hos Frederikssunds befolkning om, hvad vi
taler om, og derudover forekommer det mig rimeligt, at
Langes navn knyttes fast til et
af byens stednavne. Der er jo
tale om et familienavn, som i
mange år i Frederikssund har
betydet meget for byen og
bidraget - og stadig bidrager til byens ve og vel. Jeg henstiller derfor, at den nyrestaurere-

de

bygning

bevarer

navnet

»I.anges Magasinbygning« , sagde Rud. Ludvigsen.

De mere end 100 Frederikssund-borgere, der var mødt op
for at være med til den officelle
indvielse, bifåldt at den gamle
magasinbygning, som før var
lade for træ og tømmer, nu er
blevet et »kulturmagasin« af
navn »Lages Magasinbygning«.

Det er arkitekt Torben Nagel
fra arkitektfumaet Mangor og

!
'

ring og renovering. Det er gjort
det lige så nænsomt og godt,
som renoveringen af nabobygningen, hvor nu byens Rådhuskro har åbnet sine døre.

Borgmester Hans Weirum betegnede bygningen som et charmerende hus i en charmerende
by, og Torben Nagels far, arkitekt Børge Nagel, roste håndværkerne for deres indsats,
mens formanden for Frederikssund Kunstforening, arkitekt
Torben l|jort, som repræsentant for bruger-foreningeme,
sagde, at det skuue være en
udsøgt fornøjelse at §lide på
denne bygning. Direkte henvendt til borgmester Hans Weirum sagde han: »Tak for 'et«.
Frederikssund

Kunstfor-i

ening, bliver i øvrigt Magasinbygningens første bruger. I dag
kl. 11 er der fernisering på
Frederikssund-maleren
Ove
Køsers tilbageskuende udstil-
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