Frederikssumd] Kumstf®reming
Medlemsnyt - maj 2004
Her er lidt information om hvad der er SET OG SKET i første halvdel af 2004.

Genera!f®rsam!jmgem dem lfl. marts.
Bestyrelsen har konstitueret sig og har nu følgende sammensætning.
Formand Lis Nielsen, næstformand lb Dinesen, sekretær Jørn Ritsmar, indkøb Elsebet:h Hutters,
indkøb Mogens Andersen. Suppleanterne Anders Kelstrup og Jytte Oldrup er med til det hele.
Kasserer Bente Romme, revisorer Hans Worch og Hans Høg .

Elværket er reserveret til næste års generalforsamling for at sikre, at alle fremmødte kan få en stol
og lidt mere albuerum!

Årskontingentet kr. 200,- forbliver uændret i 2004/05.
Højskoleforstander Ole Lindboe fortalte om sine billeder på udstillingen "Kærlighed til Kunst''.
Udstillingen blev set af 700 gæster.

25 medlemmer med følgende nr. blev ved lodrækningen udtrukket i nævnte rækkefølge:

202 -175 -177 -61 -195 -238 -159 -82 -17 -85 -176 - 109 -123 -224 - 102 -201 -163
-45 -20 -169 -15 -152 -98 -126 -87.

" Lykke til de heldige vindere.
ARTMONEY -torsdag den 25. marEs var Kunsthøjskolen Thorstedlund vært ved et arrangement
hvor Lars Kræmmer fortalte om og viste eksempler på ``ArtMoney''.

"Picasso -# aEle tider" - ®nsdag den 2fl. apriE.
31 medlemmer var på Arken og så udstillingen, og en rigtig god guide fortalte meget interessant om
Picassos værker.

Gerda RyHeB`s arbejder og Caf6 den 25. april på E!værket.
Efter udstillingen på Egnsmuseet Færgegaarden besluttede vi i bestyrelsen, at vi ',ville prøve at sælge
ud af de mange tegninger og malerier, som kunstforeningen har købt af boet efter Gerda Rytter.
Det blev en rigtig god eftermiddag. Carsten Hess fortalte om kunstneren G`erda Rytter. Ninette
Florboe viste eksempler på G. Rytters tøjvalg - kjoler der for manges vedkommende var 70 - 8o år
gamle.
Thomas Sunke Hansen og Jørgen Lykkegaard spillede dejlig musik .
Estate Coffee havde sponseret kaffen, der kunne nydes ad libitum.
Det blev et velbesøgt arrangement - vi fik også lidt penge i kassen til kunstforeningens mange
aktiviteter fremover.

'iTorsdag den 13. maj - endnu et arrangement på KunsthøjskoEem Th®rstedlund.
Multikunstneren Chrjstian Hornslet fortalt om sit syn på moderne kunst i almindelighed og viste
eksempler på sine provokerende billeder i særdeleshed.

Samarbejdet med Kunsthøjskolen Thorstedlund har været spændende, og vi ser frem til, at endnu
flere medlemmer i fremtiden vil deltage i vores fælles arrangementer.

ALLE FORENINGENS MEDLEMMER ØNSKES EN RIGTIG GOD SOMMER.
Frederikssund Kunstforening, Strandhøjen 4, 3600 Frederikssund
www kunsfforeningen. kuf.dk

