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Hvorfor være medlem af Frederikssund Kunstforening?
Gør det en forskel?
Vores by er i vækst på m?nge fronter, og det afspejler sig også i
Frederikssund Kunstforening .
I årets løb har vi sagt velkommen til mange ny medlemmer.
Viharnuetsamletmedlemstalpå230-mendererabsolutplads
til endnu flere.
Vi kan ikke lokke med hvervegaver - men måske med nye oplevelser,
og det for et årskontingent på kr. 200.-pr. medlem.
Interesserede og aktive medlemmei/ bestyrelse gør det muligt og
sjovere at lave udstillinger og dermed være med til at præge byens
kultu.elle liv.
De fire udstillingsperioder i Langes Magasin 2004 er fastlagte.
Hvem og hvad, der skal udstille hvomår, er næsten aftalt og på plads.
Det bliver ikke kedeligt, kan vi love, men mere herom til februar.

Alle medlemmer ønskes et
Godt Nyt År 2004

Set og sket.

Foruden udstillingeme i Langes Magasin har Kunstforeningen haft
følgende arrangementer.
Den 28. maj et vellykket besøg på Gerda Rytterudstillingen, Egnsmuseet
Færgegaarden, hvor 60 gæster havde en rigtig god aften med mu§ik spillet
af Det musiske selskabs Trio, foredrag og rundvisning ved museumsinspektør Carsten Hess, og til sidst bød vi på en lille forfiiskiiing.
( Den 22. november 2003 slutter Gerda Rytterudstillingen på Engsmuseet
Færgegaarden.
Sønd`ag den 7. september besøg i Skulpturparken Veksølund.
36 gæster kom -så -og blev imponeret over stedet, dets skulpturer og
nye skitsesamling.

Ovennævnte to aiTangementer var gratis for kunstforenings medlemmer.

Bestyre]sen modJager meget gerne nye udflugtsfors]ag.
Septemberudstillingen med keramiker Annie Bech Poulsen og
billedkunstner Hanne Bech Juul blev set af ca. 720 memesker.
Kunstneme fik mange velfortjente " roser", og deres nervøsitet ved å-t
skulle udstille i deres hjemby var særdeles ubegrundet.
Fjord-Tv har bragt et glimrende interview med de to søstre.

Nordeas indkøb af to værker til Erhverspris 2003 blev under festlige
former uddelt i Roskilde Kongrescenter til Vognmandsfirma Leo Jensen
A/S, Frederikssund.

Sæt kryd`i kalenderen!
Førstkommende udstilling 15. -30. november 2003.
Vi håber, at rigtig mange af foreningens medlemmer har mulighed for at
komme til femiseringen og udstillingen med
billedkunstneren Kristina Buk Jørgensens glade malerier og
smykkedesigneren Zarah Voigts eventyrlige smykk-er.
Det musikalske indslag ved ferniseringen bliver også lidt usædvanligt,
idet de to gamle "Frederikssunddrenge":
Bassisten Jesper Egelund og Thomas Sunke Hansen - klaver - har
lovet at spille jazz.
OBS:Rådhuskroen tilbyder minus 15% på mad til kunstforeningens
medlemmer på femiseringsdagen.

28. februar -14. marts 2004 ,
Udstilling af forfatter og høj skoleforstander Ole Lindboes private samling.
Her skal blot nævnes i flæng: - værker af Asger Jom, Per Kirkeby, Richard
Mortensen, Karel Appel, Pierre Alechinsky. Yngre danske kunstnere
f.eks. Jesper Knudsen, Claus Roland, Bjøm T. Hansen, Bentemarie
Kjelbæk.
Det er første gang Ole Lindboes samling udstilles.
Torsdag den 11. marts 2004.
Den årlige generalforsamling - foi.edrag og bortlodning.
\

Husk indbetaling af kontingent senest s dage før generalforsamlingen.
Bortlodningsværkeme vil blive vist i Bibliotekets vindue, Jembanegade
24, i perioden
28. februar -14. marts. 2004.
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Kunstforeningens bestyrelse 2003/04
Fomiand Lis Nielsen
Sti.andhøjen 4, 3600 Frederjkssund -telf. 47 31 18 20

Næstformand lb Dinesen
Morænevej 40, 3550 Slangerup -telf. 47 33 31 81

Elsebeth Hutters
Færgevej 15, 3600 Frederikssund -telf 47 31 47 97

Jørn Ritsmar
Egely¥ej 1, Dalby, 3630 Jægerspris -telf. 47 52 17 34

Aiiders Kelsti.up
Fjordvej 6A, 4000 Roskilde -telf. 46 35 20 87
Supp]eanter:

Jytte Oldrup
Borgmestervænget 9, 3600 Fi.ederikssund -telf. 47 31 14 45

Mogens Andersen

``

Skelbæk 5, Sjgerslewester, 3600 Fr-sund -telf. 47 31 24 31

Kasserer: Bente Romme
Boi.gmestervænget 45, 3600 Frederikssund -telf. 47 31 53 27
Revisorer:

Hans Wor-ch, FrederikJsund
Torben Hj ort, Frederikssund
Frederikssund Kunstforening, Strandhøjen 4 3600 Frederikssund
www.kunstforei)ingen.kuf.dk.

