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NORDISKE DRØMME
Kunstforeningen sætter focus på sammenslutningen
af bomholmske kunsthåndværkere ACAB "Arts and Crafts
Association Bornholm" den 14. til den 28. maj 2006.
ACAB blev etableret i starten af 2001. Mecllemssl(ab kræver ekstrem
kvalitetscensur af den enkelte kunsthåndværker. ACAB har i dag 56
medlemmer, fordelt på fagområderne keramik, glas, tekstil, mel:al og
træ. På udstillingen vjl følgende 23 kunstnere være repræsenteret:
TEKSTIL: Karen Dam, Annelise Kofoed-Hansen, Ånnette Pihl,

Anne-Dorte Johansen, Jytte Kofoed, Susanne Glerup, Susanne
Rebsc!orf, Kirsten Maardahl, Kattarina Yxhufvud, Bente Hammer.

GLAS: Svend Holst-Pedersen, Elsebeth Belstring, Baltic Sea Glass
v. Maibritt J6nsson og Pete Hunner.
KERAMIK: Thea Riis Petersen, Helle Lund-Hansen, Helle
Hutchinson, Lene Fensholt, Else Linde, Eva Brandt, Ann-Charlotte
Ohlsson, Lenny Goldenberg.

METAL: Vibeke Barfod.

TRÆ: Hans-Henning Pedersen.

Referat af generalforsamlingen
den 9. marts 2006 i Kulturhuset Elværket.
Ca. 200 af foreningens medlemmer var mødt op.
Carl Clasen blev valgt til som generalforsamlingens dirigent.
Formandsberetning og det reviderede årsregnskab blev godkendt.
Som nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt Vibeke
Jacobsen, lb Dinesen, Lone Jelshøj Hansen og Elsebeth Hutters.

Bente Romme fortsætter som kasserer.
Hans Worch og Hans Høg genvalgtes til revisorer.

Årskontingen{: Uændret kun 200,i pr. medlem.
Forslag om at udarbejde en beskrivelse af ny Frederikssund
Kommunes kunstværker i det offentlige rum.. Beskrivelserne
vil i første omgang blive lagt på foreningens hjemmeside.

Under evt. blev der efterlyst yngre medlemmer - måske kan
foreningen lave en slags "skoletjeneste". Er kunstforeningen
interesseret i at arbejde sammen med andre kulturinstitutioner? ,
Efter generalforsamlingen causerede højskoleforstander Dan
Mølgaard over fotografier af 4 kunstværker og stillede spørgsmålet "Er det kunst"?
Ved bortlodningen af de 25 værker blev følgende nr. udtrukket:
58 -101 -137 -21 -1 -223 -178 -259 -289 -128 -274 -19 -153 -

77 -60 -104 -34 -69 -122 -185 -285 -266 -56 -208 I 243.
Der er indkøbt kunst for kr. 35.099,50 i 2005.

Kunstforeningen har p.t. 285 medlemmer.

Udflugter for foreningens medlemmer:

Underjordiske skulpturer i cisternerne i Søndermarken.
Søndag, den 11. juni 2006 kl.11
De bemærkelsesværdige lokaler i cisternerne under Søndermarken på
Frederiksberg lægger gulvplads til en udstilling af sandstens-og
zinkskulpturer fra fem slotte.
Nærmere orientering om udflugten på foreningens hjemmeside og på
udstillingen "Nordiske drømme".
Det koster kr. 50,-i entre, kunstforeningen betaler en guide.

Transporien til Søndermarken sørger man selv for.
Tilmelding senest den 28. maj, enten på liste i Langes Magasin eller på
telf. 47 3118 20 Lis Nielsen kl. 8-9 eller kl.17-18.
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Se vores kunstsamling.
Invitation til besøg hos Ulla Thostrup og Mogens Andersen

-

Vi har samlet nyere kunst en del år og indbyder hermed medlemmer af
Frederikssund Kunstforening til at besøge vores gård, hvor vi har indrettet
den gamle stald til udstillingslokale.

Lørdag, den 26. august 2006 kl.11-16
på adressen: Birkedal, Skelbæk 5 i Sigerslewester.
^ . Der er sat borde og stole op inde - og ude hvis vejret tillader det - der kan
nydes medbragt mad og drikke.
Ud over det vi viser i stalden vil Ulla vise mindre hold rundt i stuehuset,
hvor den for tiden udvalgte kunst er ophængt og opstillet.

Enkelte værker er sat til salg,
Det vil glæde os at modtage jeres besøg ved tilmelding på e-mail eller pr.
telefon senest den 5. august d.å.
Hilsen

Ulla Thostrup & Mogens Andersen
E-mail djika@mail.tele.dk
Telf. 47 31 24 31

KunstfoFeningens bestyrelse 2006/07.
Li§ Nielsen, Frederikssund
lb Dinesen, Slangerup
Eviogens Andei.sen, Frederikssund

Jør.n Ritsmar, Jægersprjs
Vibeke Jacobsen, Frederikssund
Suppleanter:
L®ne Jelshøj Hansen, Frederikssund
Elsebeth Hutters, Frederikssund
Kasserer:
Bente Romme, Frederikssund
Revisorer:
Hans Worch og Hans Høg
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Kunstforeningens hi-emmeside giver oplysninger om
foreningens aktiviteter
www.kunstforeningen. kuf.dk
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Værd at vide -ALLE, såvel privatpersoner som virksomheder
®g foreninger kan blive medlem ®g dermed være med til at virke for kunstinteressen
®g kunstformidlingen i NY Fi.ederikssund Kommune.

Frederikssund
Kunstforening

