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Kunst er for alle;
det er bare ikke alle,
der ved det
Poul Borum

Et nødvendigt aktiv.
"Kunstforeninger er et nødvendigt og absolut aktiv, når der skal holdes liv
i et kunstnerisk miljø i et lokalområde, fordi kunstforeningen er opsat på at
bringe kunsten ud til medlemmerne og lokalmiljøet iøvrigt ---Det er
derfor vigtigt, at kunstforeningen bruger energi på at finde gode "emner"
frem og samtidig sik.rer en vis variation gennem vekslen mellem de
forskellige kunstneriske udtryksformer.
Det er en kedelig kunstforening, som ikke tør prøve noget - i skræk for at
medlemmerne ikke kan lide det.
Man er vel medlem af en kunstforening for at få nogle gode
kunstoplevelser i sin egen by"
Uddrag af artikel skrevet i 1995 af maler, kunstpædagog Emma Løsecke Nielsen.

Set og sket:

422 gæster lagde vejen forbi Langes Magasin og så udstillingen "Kunst
fra den lberiske Halvø.
Hvorfor nu denne udstilling? Fordi bestyrelsen fandt det interessant også
at vise en så bred vifte af kunst fi.a andre områder end netop det nære. Vi
så det også som en appelsin i foreningens turban, at kunne vise en
udstilling af international karat med kunstnere som Deolinda Fonseca,
Cobral Centeno, Laranjo, Bonifacio, Dali, Miro, Saura og Tåpies.

Marianne Schepelern

Kommende arrangementer:
KUNST SOM GAVE 2006. -25. november til og med 10. december.
Det er nu 5 gang vi laver denne form for udstilling, det sker kun hvert
andet år og altid i november-december måned.
Vi har valgt, at det IKKE skal være en traditione.l juleudstilling, men en
udstilling hvor en mangfoldighed af kunstarter bliver repræsenteret, og
hvor man kan nyde (evt. købe) god Kunst som Gave.

Forberedelserne med udvælgelse af kunstnere, udsendelse af aftalebreve
m.v. starter ca. 1 år før selve udstillingen.

Det er aftalt, at hver kunstner kommer med 8-10 værker som højest må
koste kr. 2.500. Det er bestyrelsen som forestår opsætning af udstillingen,
sørger for indbydelser, femisering med musik, vagtordning m.v.
Vi håber det bliver en rigtig spændende udstilling og at der vil blive taget
godt imod de 15 udstillende kunstnere som er:

Pernille Lykkegaard med akvareller, Skak Snidker med glas, Lisbeth
Skytte Christiansen, Charlotte Nielsen med keramik, Renate Borgen,
Iben Griinbaum, Mette Holmskov, O]ga Jacobsen, Lotte Reimer og
lnger Skive med ma]erier, Hlsebeth Hutters med papirarbejder,
Dennung Sølvsmedie og Marie-Louise med smykker, Frederik
Holdgaard, Marianne Schepelern med skulpturer.
Udstillingsplan 2007.
Den endelige plan vil blive udsendt i februar måned, men vi kan da
allerede nu røbe, at årets første udstilling den 3. -18 marts bliver med bl.a.
den spændende kunstner lnara Petrusevich fra Letland. Inara er uddannet

på kunstakademiet i Riga, har boet i Danmark i 3 år hvor hun var tilknyttet
Galleri Gl. Lejre. I 1997 fik lnara tildelt den internationale Mac ChajialL
pris i Vitebsk, Hviderusland.

Husk: Ordinær generalforsamling
og bortlodning af indkøbt kunst
Torsdag den 15. marts kl.19.30 på Elværket.
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Til trods for disse turbulente sammenlægningstider, håber vi, at alle
kunstforeningens medlemmer finder det attraktivt at være med til at
præge områdets kulturliv via deres medlemsskab.

For at spare porto:
Der er i denne udsendelse vedlagt girokort til indbetaling af
årskontingentet for 2007 på kr. 200,-.
Kontingentet forfalder først til betaling den 1.1. 2007.

OBS: Dit betalte 2006 kontingent giver dig retten til at deltage i
bortlodningen af indkøbt kunst på generalforsamlingen
Torsdag den 15. marts 2007 på Elværket.

Skulpturer i Ny Frederikssund Kommune.
Udvalgets arbejde med at få lagt oplysninger om de forskellige
skulpturer ind på nette - skrider langsomt fremad.
Kunstforeningens hjemmeside giver oplysninger om
foreningens aktiviteter
ww\A,..kunstfi)renin cn.kuf.clk
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