JA tak
Jeg vil gerne være
medlem

Et godt tilbud til
enkeltpersoner,
virksomheder og
foreninger!

Navn/firma/forening:
_____________________________

KUNSTFORENINGEN RASMUS
KØBENHAVN

Gade: ________________________
_____________________________
Postnr.: _______________________
By: __________________________
Telefon: ______________________
Betalingsform (sæt kryds):
Helårlig: ______________________
Halvårlig: ______________________
Kvartalsvis: ____________________
Ønsker at modtage nyhedsbladet og
medlemstilbud elektronisk på denne
email-adresse:
_____________________________
Dato: ________________________
Underskrift:

KUNSTFORENINGEN
RASMUS KØBENHAVN
Bjarne Heide Jørgensen
formand
bjarneheide@hotmail.com

GALLERIE RASMUS

www.gallerie-rasmus.dk/?kf_rasmus_kbh
April 2014

Velkommen til kunstoplevelser!
Kunstforeningen Rasmus København blev startet i 1997.
Idéen med foreningen er at give medlemmerne mulighed for at stifte bekendtskab med kunst ved aktiviteter i
Gallerie Rasmus, ved kunstnerbesøg
og rejser samt ved den årlige bortlodning af de kunstværker, som er indkøbt i årets løb for størstedelen af det
indbetalte kontingent.
Aktiviteter
Hvert kvartal tilbyder kunstforeningen
1-2 arrangementer. Det er f.eks. en
efterfernisering med den
eller de udstillende
kunstnere,
der fortæller
om deres
arbejde over
et glas vin og
Efterfernisering med Indigo
lidt mad.
Richards og Betina Huber

Eller det er
besøg hos kunstnere eller udstillingssteder. I det sidste år har der blandt
andet været virksomhedsbesøg
(KPMG), guided tur til street art i
København, rundvisning i Den Blå
Planet samt kunstture til Sankt Petersborg og Berlin.

Sæson 2013-14
De kommende arrangementer omfatter
blandt andet atelier– og virksomhedsbesøg. Følg med på hjemmesiden.
Udlandsrejser
Hvert år arrangeres mindst én udlandsrejse, hvor den internationale kunst opleves.
Kunstforeningen har således arrangeret
rejser til blandt andet Skåne, Island, Barcelona og Bilbao, London, Berlin, New York,
dokumenta 12 i Kassel, biennalen i Venedig
samt Stockholm. I maj 2014 går turen til
Lissabon.

Som medlem har du disse medlemsfordele:


Mulighed for at deltage i foreningens medlemsarrangementer



Tilbud om mindst én udlandsrejse pr. år



Nyhedsbrev/mail



10 % rabat
i Gallerie
Rasmus på
enkeltværker, der
koster
mere end
2.500 kr. Bethanien, Berlin



Deltagelse
i den årlige udlodning af kunstforeningens indkøbte værker til
en gennemsnitlig værdi på godt
4.500 kr.

Bortlodning
Ved generalforsamlingen bortloddes kunstværker indkøbt i Gallerie Rasmus i årets
løb. Hvert 5. medlem vinder! Fra medlemsstart får man ét lod pr. år. Ved gevinst
bortfalder alle lodder, og man starter forfra med ét lod det efterfølgende år.
Der er derudover en ekstralodtrækning
med mindre gevinster for alle tilstedeværende medlemmer.
Kontingentet
er 1.000 kr. om året.
Foreningens konto-nr:
1551—16671649.
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