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23. januar

Femisering i Langes Magasin kl.11.
"Mor & Søn" Gun og Per Baagøe udstiller akvareller, oliebilleder, grafik.

THORBJØRN WALTER NIELSEN spiller ved femiseringen.
Udstillingen slutter søndag d. 7.februar.
15. Marts

Femisering i Langes Magasin mandag kl.17.
BJØRN BURSEL udstiller akvareller og oliebilleder.
Udstillingen slutter søndag d. 28 marts.

25. Marts

GENERALFORSAMLING i Langes Magasin kl. 19.30.
Gennemgang af regnskab, valg til bestyrelsen, foredrag, bortlodning
af indkøbt kunst m.v. .
Louisiana aften ( Klub for Kunstforeningen)
Skulpturudstilling i Langes Magasin.

Kunstudflugt
11. September

6. November

Skulpturudstilling i Langes Magasin.
Udstillingen slutter d.26. september.

Femisering i Langes Magasin kl.11.

WILIAM SKOTTE OLSEN, oliebilleder
Udstillingen slutter d. 21. november.

Ud over ovennævnte kunstnere, kan kunstforeningens medlemmer glæde sig til at møde:
ANITA JØRGENSEN
-Kunstneren som laver skulptur til Frederikssund gågade
(Handelstandsforeningen).
ULF RASMUSSEN

-Skulptur og maleri. Retrospektiv udstilling i anledning af
kunstnerens 80 års fødselsdag.

ALFINO BONNANO

-Skulptur og maleri. Et samarbejde med andre foreninger i Fr.sund.

LASSE AABERG

-måske skal vi se den svenske multikunstner i aug.

I hele 1993 har vi fået en lille udstillingsvæg stillet til rådighed på Fr.sund Bibliotek, ved

kartotekskuffeme, NB. som medlem af FREDERIKSSUND KUNSTFORENING er man også
med til at give sit bidrag til et mere attraktivt kunstliv i Frederikssund.
PS. ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Med venlig hilsen FREDERIKSSUND KUNSTFORENING .

FREDERIKSSUND KUNSTFORENING.

Frederikssund Kunstforening er stiftet i 1945 og har i de sidste år
afholdt sine udstillinger i Langes Magasin, Østergade 1. 3600 Frederikssund.

Foreningens formål er at vække og øge interessen for billedkunst,
skulptur og kunsthåndværk.
Hvert år amoldes minimum fire kunstudstillinger, kunstudflugt og
eventuelt foredrag.

Frederikssund Kunstforenning holder femisering med musikalsk
indslag ved hver udstilling.

Foreningens bestyrelse indkøber ved hver udstilling et eller flere
værker, som bortloddes blandt medlemmeme på den årlige generalforsamling,

A11e, såvel privatpersoner som virksomheder og foreninger, kan blive
medlem af Frederikssund Kunstforenning .
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Årskontingent er p.t. kr.150 pr. medlem.

Kontingentet udgør det Økonomiske grundlag for kunstforeningens
aktiviteter.

VELKOMMEN I FREDERIKSSUND KUNSTFORENING.
(Yderlige oplysninger på Telf. 42 3118 20 eller 42 3137 06)

