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"Det går med kunst som med alt andet. Der spørges:

Hvad kan det bruges ti]? Kan den gøre nytte?
Kan den ikke tages op og bmges til noget, må
den. smuldre op og forgå..
Man spørger ikke: Kan den glæ.de?"
J.F,Willumsen

Året er ved at gå på hæld, og vi indbyder nu til vores
sidste udstilling i år.

"Kunst.som gave" den 13. -28 november

16 kunstnere fra nær og f]em ser fiem til at skabe glæde
hiecl deres værkei. i Langes Magasin.
Udstillingen bliver som en "Aladdins hule" med en
mangfoldighed af ma]eri, grafik, akvarel, skulptur,
keramik, glas, smylker, textil ~ og hvor alt er til Salg.
De fleste af kunstneme har ikke tidligere udstillet i
Langes Magasin.
Lørdag den 20. novembei. kl. 11 -14 kan børn og barnlige

sjæle trykke egiie grafiske værker under bil ]edkiinstner
Bo Røddings kyndige vej]edning.

Naja Salto og John Ruds smukke udstilling i september blev
set af ca. 450 besøgende.

Torsdag den 21 . oktober modtog foreningens ±ormanci,
Lis Nielsen, Frederikssunds kulturpris for 2004.

Lørdag den 23. oktober var Ole Lindboe guide på en
galleritur i København.

*,

1 1 medlemmer fik glæde af Ole` s veltilrettelagte 'besøg på 3
gallerier i den indre by. Galleri Rasmus, Galleri nol0 c)g
Galleri Tom Christoffersen. De tre steder gav os et glimrende
indblik i, hvad der sker indenfor dansk kunstverden pt.

Tre timers gode oplevelser på en regnfuld lørdag.

/

Frederikssumd Kunstforeming 1945 -2005.
60 år§`jubilæumsudstilliiig 27. februar -13. marts 2005.
Søndag eftermiddag den 27. februai. åbnes jubilæumsudstillingen i Langes Magasin med festtaler, caf6 og musik
ln.V.

De]me fernisering er kun for medlemmei. af forenjngen
og særligt indbudte, så sæt kryds i kalenderen.
I samme tidsrum vil der i Elværket være en udstilling med
fotografier og plakater fi.a foreningens aktiviteter
igennem tideme.

Generalforsamlimg:
TOE.sdag dem 10. marts kl.19 i Elværket.

Efter generalforsamlingen vil der blive budt på et let
tragtement, et fordrag og selvfølgelig boftlodning af indkøbte
kunstværker.
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"Det går med kunst som med alt andet. Der spørges
hÆ

Hvad kan det bruges ti]? Kan den gø.re nytte?
Kan den ikke tages op og bmges til noget, må
den. smuldre op og forgå.
Man spørger ikke: Kan den glæ`de?"
J.F.Willumsen

Året er ved at gå på hæld, og vi indbyder nu til vores
sidste udstilling i år.

"Kunst som gave" den 13. -28 november
16 kunstnere fra nær og fjern ser ffem til at skabe glæde
med deres værker i Langes Magasin.
Udstillingen bliver som en :`Aladdins hule" med en
mangfoldighed af maleri, grafik, akvarel, skulptur,
keramik, glas, smykker, textil - og hvor alt er ti] salg.

De fleste af kunstneme har ikke tidligere udstillet i
Langes Magasin.
Lø,rdag clen 20. november kl.11 -14 kan bøm og barnlige

sjæle tiykke egne grafiske værker under billedkunstner
Bo Røddings kyndige vej]edning.

