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Kære medlem,
Tak for den store deltagelse i årets generalforsamling.
Beretning og vinderliste ligger på galleriets hjemmeside.
Her er tre hurtige arrangementer i marts måned. På
gensyn.
Bjarne Heide Jørgensen

Rundvisning — AiWeiwei fredag den 4. marts 2016 kl. 16.30
Ved generalforsamlingen måtte vi skuffe med en aflysning af en planlagt rundvisning hos Faurschou Foundation
i den fantastiske udstilling med AiWeiwei, der imidlertid har stoppet sine udstillingsaktiviteter i Danmark.
Han har dog ændret holdning, så aftaler indgået før hans beslutning, gerne må gennemføres. Så nu har vi
chancen.
Vi mødes kl. 16.30 hos
Faurschou Foundation
Klubiensvej 11, 2150 Nordhavn.

Se skitsen for adgang — det er ret besværligt, så kom i god tid.
Tilmelding til Bjarne Heide Jørgensen på
bjarneheide@hotmail.com inden den 1.
marts.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag på uændret kontingent på 1.000 kr.
Betaling bedes ske snarest på foreningens konto:
Reg.nr. 1551 - kt. nr. 16671649

Besøg hos Fritz Hansen onsdag den 9. marts 2016 kl.
14.20
Vi har planlagt en besøg hos Fritz Hansen, hvor vi vil se på de klassiske designermøbler bl.a. Arne Jacobsens. Vi får en rundvisning på
1½ time, der afrundes med spisning.
Virksomheden ligger Allerødvej 8, Allerød.
Dato: 9. 3. og vi mødes kl. 14.20 ved virksomheden eller i receptionen afhængig af vejret.
Pris pr. person kr. 260,00.
Indbetaling ved tilmelding til kunstforeningens konto: 1551 16671649 med navn.
Tilmelding: livole@privat.dk eller 26 70 85 12
Da grupperne er på 15 personer, vil vi forsøge at få nok til 2 grupper, dvs. at de første 15 er sikret plads, og de efterfølgende er afhængig af, at der bliver nok til endnu en gruppe.

Hillerød Kunstdage 2016 - 11.-13. marts
Besøg Gallerie Rasmus i udstillingen og smag Hillrøde kunstvin 2016
Det er blevet en tradition at mødes uformelt i galleriets stand, hvor vi smager årets kunstvin.
Udstillingen åbner kl. 13.00.
Vi mødes kl. 16.00. Tilmelding er ikke nødvendig.

Galleriet har næste fernisering torsdag den 10. marts kl. 16.00
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