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Det er også en kunst at se - prøv det!

Langes Magasin - en perle af et ku]turhus -indviet i september 1985.
Nye medlemmer af Frederikssund Kunstforening og gæster til vores
udstillinger har spurgt til magasinbygningens historie, derfor bringes et
lille udpluk ffa redaktør Birger Kristensens omtale i Frederiksborg Amts
Avis den 22. september 1985.

" Frederikssund Byråd besluttede i foråret at bruge lige ved en million

skattekroner til at skabe et kultur-, være og mødested i købstadens ældste
magasinbygning, som købmanden Hans R. I.cmge opførte i Frederikssund for 150 år siden ....... Det var formanden for byrådets kulturudvalg
Rud. Ludvigsen, der holdt bygningen over dåben ...... Arkitekt Torben
Nagel fra arkitekffiu.rnaet Mangor og Nagel har ledet bygningens
restaurering og renovering ..... Borgmester Hans Weirum betegnede
bygningen som en charmerende hus i en charmerende by...Arkitekt
Torben Hjort, som repræsentant for bruger-foreningerne sagde, at det
skulle være en udsøgt fornøjelse at slide på deme bygning ."
Frederikssund Kunstforening blev i øvrigt husets første bruger med
Frederikssund-maleren Ove KØsers tilbageskuende udstilling.
-oOo-

KUNSTEN, SKOLEN, NØDVENDIGHEDEN. 450 besøgte
udstillingen. Kunstforeningen kunne glæder sig over det gode
samaibejde med kunsthøjskolen og lærerstaben omkring denne

jubilæumsudstilling, der viste både de traditionelle genrer og nye medier
og kunstformer. Udsagn i gæstebogen viser, at mange har reflekteret
rigtig godt over de 20 kunstneres arbejder.
På "fyraftensmødet" fortalte Kasper Holten levende om sine skulpturer.
-oOo-

Frederikssund 200iårs købstadsjubi]æum - 1809 - 2009.
Kunstforeningens bestyrelse arbejder på at kunne bidrage til
festlighedeme. Hvis foreningens medlemmer også har lyst til at "lege"
med så send et par ord til mail@frederikssund-kunstforening.dk Se i
Øvrigt om jubilæets baggrund og hvordan det fejres på
www.200aar.frederikssund.dk

Kunst som gave.
Lørdag den 22. november ti] søndag den 7. december.
Fernisering den 22. kl.11.
Fomanden for kultur-og fritidsudvalget Grethe Olsen vil åbne
udstillingen.
Traditionen tro aflioldes udstillingen Kunst som Gave hver andet år. I år
har vi inviteret det største antal kunstnere nogen sinde, og vi glæder os til

at slå dørene op for denne udstilling, hvor en mangfoldighed af
kunstarter vil blive repræsenteret.
De 20 udstillende kunstnere er:

Maleri:
Niels Bielefeldt-Andersen, Frederikssund.
Christina Christiansen, Slangerup, Birte Claire Højberg, Taastrup.
Maiken Hejnfelt, Frederikssund.
Else Strandsbjerg Haakonsson, Skævinge.
Lailasilke Krogsgaard, Jægerspris, Steffen Lund, Jægerspris.

Keramik:
Helle Duus Weiss, Roskilde.
Anne Roldsted, Regstrup, Inger Tribler, Allerød.

Skulptur:
Astrid Brandt Rasmussen, København.
Bjarne Leth Nielsen, Allerød, Gitte Harslev, København.

Smykker:
Anette Buchardt, Aalborg, Heidi Bang-Kønig. Skibby.
Glas:
Heidi Bang-Kønig, Skibby, Christina Ryttersø, København.

Andet:
Sussan Skou-Pedersen, Liseleje, Helle Hesseldal, Hellerup.
Gitter Harslev, København.
Regitze Rude, Kgs. Lyngby, Anja Wium, Skibby.
-oOo-

De bedste nytårshilsener til alle
foreningens medlemmer og på gensyn.

Kommende udstillinger og arrangementer i 2009.
Søndag den 1. februar 2009.
"Kunst og arkitektur" på Lo-skolen i Helsingør.
Vi mødes kl. 13.30 ved skolens hovedindgang, Gl. Hellebækvej 70
til en guidet rundvisning.
Skolens spændende bygninger rummer 1000 kunstværker -dansk
nutidskunst efter 2. verdenskrig, se evt. nærmere på www.loskolen.dk
Det koster for rundvisning, kaffe og kage kr.100 pr. medlem,
(ikke medlemmer kr. 125).
Bindende tilmelding via indbetaling på foreningens
konto i Nordea 2670 0400-044-817 inden den 20. januar.( skriv
efternavn+"udflugt").

7. marts - 22. marts 2009
Lene Christensen, maleri og akvarel - Torben Bohse, grafik og maleri Claus Bojesen, akvarel og oliemaleri.
En udstilling arrangeret i et samarbejde med Arthouse, København.
3. - 25. marts 2009 Bibliotekssalonens vindue, Jembanegade,
Frederikssund. Udstilling af bortlodningskunst

Torsdag den 26. marts 2009 i Kulturhuset Elværket.
Generalforsam]ing og bort]odning.
Kontingent for 1/1 -31/12 2009 kr. 200 kan betales direkte til Nordea på
reg.nr. 2670 konto 0400-044-817 eller via opkrævning, der bliver sendt i
slutningen af februar.
Kontingentet udgør det Økonomiske grundlag for foreningens aktiviteter.
www.frederikssund-kunstforening.dk Hjemmesiden vil løbende
orientere om foreningens arrangementer.
mail @ frederikssund-kunstforening.dk er din varme linie til bestyrelsen.

VELKOMMEN I FREDERIKSSUND KUNSTFORENING.

