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Kære medlem.

April kvartal byder på følgende arrangementer:

Der indkaldes til generalforsamling i Kunstforeningen Rasmus
Odense fredag d. 28. april på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel og
igen i år består arrangementet af spisning, generalforsamling og
bortlodning af årets indkøbte værker. Vi har i år 70 værker til
udlodning.

Fredag d. 28. april kl. 17.45 Radisson Blu H. C. Andersen Hotel

De indkøbte værker er udstillet i Gallerie Rasmus i perioden 6.- 26.
april. Værkerne er også tilgængelige fredag d.29. fra kl.16.00 på
Radisson Blu H.C.A. og endelig kan I få et overblik over værkerne på
galleriets hjemmeside: www.gallerie-rasmus.dk Klik på <Odense> <Kunstforeningen Rasmus Odense> og <Indkøbte værker>, så ser I
de 70 værker - størrelse og art.
NB! Der har indsneget sig nogle mindre uoverensstemmelser mellem
gevinstlistens hjemmesidens mål!

Spisning med efterfølgende generalforsamling og bortlodning.
Spændende H. C. Andersen-buffet:
Paté af Mørksej, rejer, urter, hjertesalat, soltørrede tomater og
krydderurtecreme
Lufttørret skinke, limabønnepuré med bagt hvidløg, raddicio,
feldsalat, rapsolie
Kyllingelår stegt i marokkanske krydderier og citron, couscous,
youghurtsouce, spidskål og ærter.
Braiseret kalvespidsbryst, bagte løg, østershatte, gulerødder, stegte
kartofler med rosmarin, kalvesky.
2 oste, hybenkompot, selleri/radisesalat og kiks.
Tiramisu, friske bær og mynte.
Efter buffeten generalforsamling kl. 19.15
Ønsker du/I at få en festlig start på en spændende aften, så tilmeld
dig/jer med angivelse af navn og antal til kassereren Solvejg Jensen:
kunst@kf-rasmusodense.dk og betal 215 kr. pr. person ekskl.
drikkevarer. Betaling på bankkonto: reg.nr. 4703 kontonr.
0006686184, men vent venligst med betaling til den 1. april, men dog
senest fredag d. 21. april. Dette vil lette kassererens arbejde.
I august inviterer vi til besøg hos Mogens Grønbech.

I forbindelse med forberedelserne til GF-ophængning i Gallerie
Rasmus og H. C. Andersen, har jeg lyst til at gentage opfordringen
fra hjemmesiden om praktisk hjælp. Så giv et praj på 20414762, hvis
I har et par timer til overs, så aftaler vi tid og sted.
Bemærk også at der en ledig plads i bestyrelsen!!

Vi besøger blomsterkunstneren Mogens Grønbech i hans hjem og
atelier på Sydfyn og får et indblik i værkernes tilblivelse, nyder den
smukke udsigt og et glas vin i den dejlige have.
Mere herom i næste NYT.

I oktober gælder det Clay.

Vi må trods ihærdig indsats i årets løb konstatere, at medlemstallet
er havnet på 337, det er en nedgang fra sidste år på 14, så der skal
fortsat kæmpes og det agter vi at gøre!
Såfremt I er forhindret i at møde op på generalforsamlingen og
deltage i lodtrækningen, bedes I aflevere den prioriterede fuldmagt,
men helst til et andet medlem, der deltager i generalforsamlingen.
Det vil lette udlodningen betragteligt! Men en sidste mulighed er som
altid: Aflevér prioriteringslisten i galleriet senest onsdag d. 26. april
eller send den til undertegnede, så jeg har den senest onsdag d. 26.
april. Bemærk venligst Post Nords afleveringsfrekvens! Aflevering af
prioriteringslister den 28. april er ikke ønskværdig!
Arrangementet afvikles som sidste år med spisning kl.17.45 og
generalforsamling kl. 19.15 og et forventet afslutningstidspunkt for
hele arrangementet ca. kl. 22.00.

Vi besøger keramikmuseet Clay som opfølgning på medlemsturen
til Tommerup Keramiske Værksted i november -16.
Der afholdes nemlig 25 års jubilæumsudstilling for TKV, hvor vi kan
se et udvalg af de værker, som er skabt i Tommerup.
Der vil bl.a. være værker af Peter Brandes og Bjørn Nørgård.
Besøget byder på rundvisning og kaffe m. kage efterfølgende, samt
mulighed for at besigtige stedet i øvrigt.

Turen afvikles
Lørdag d. 7.oktober 2017
kl. 14.00
Vi mødes ved indgangen
kl. 14.15
Guidet rundvisning i jubilæumsudstillingen
kl. 15.00
Rundvisning slut
Derefter serveres der kaffe og kage i cafeen.
Museet lukker kl. 17.00.
Der er plads til max 25 deltagere.
Det er endnu ikke muligt at læse om udstillingen på museets
hjemmeside, hvilket beklages, men det kommer!
Pris for turen er 200,- pr. person.
Betaling samt tilmelding til foreningens kasserer konto 4703 0006686184.
Tilmelding: Fra 3. april til 23. september 2017 - først til mølleprincippet gælder som vanligt.
Der kan arrangeres samkørsel, såfremt dette ønskes ved
henvendelse til meretemoellerrasmussen@gmail.com.
Vi håber I har lyst til at deltage og ser frem til et spændende besøg
på Clay.

2017 er også året, hvor vi kan fejre Noldes 150 års dag. Noldemuseet
har i den forbindelse lavet en særudstilling med Noldes
mesterværker, som vi besøger.
Vi befinder os i grænselandet, og den dansk/tyske historie har sat
tydelige spor i området.
Vi bor tæt på Paradepladsen, hvor gaderne stråler ud til alle sider.
Det var herfra tropperne blev sendt ud til de forskellige volde og
bastioner omkring byen. Her ligger også kommandant boligen, det
var her Christian den 7. døde i 1808 af et slagtilfælde lige efter, at
han havde set spanske hjælpetropper rykke ind i fæstningen. Kong
Frederik den 6. blev udråbt til konge på paradepladsen.
Et besøg i Christkirche er også en del af turen. Christkirken blev
bygget af Christian 5. i årene 1695 til 1700, hvor den blev indviet som
garnisonskirke.
Kieler-kanalen skal selvfølgelig også opleves - idet den er verdens
mest befærdede kunstige vandvej.
For at lokke husarerne er der også et besøg i Whisky-museet i
Rendsborg.
Kulinariske oplevelser er også en del af turen, så glæd jer.
Tilmelding er ”først til mølle-princippet” = indbetaling af turens pris,
der er:
2 i dobbeltværelse
1 i enkeltværelse

3.200.1.800,-

Årets udlandstur.

Medlemstur til NordArt i Rendsburg
23.-24. september 2017.

som inkluderer overnatning med morgenmad, entré til NordArt og
Nolde-museet, guidede rundvisninger i NordArt, Christkirken og
Nolde-museet, frokost og aftensmad lørdag, middag søndag og kaffe
og kage i Whisky-museet. Der tages forbehold for mindre ændringer.
Der køres i egen bil, og hvis du skal bruge kørelejlighed, så skal det
aftales på forhånd og der afregnes med chaufføren direkte.
Tilmelding til Kurt fra fredag d. 31. marts på mail
kurtruehed@gmail.com eller mobil 2041 4762 Indbetaling fra 1.
april til tirsdag den 11. april 2017 - til Solvejg: Danske Bank: 47030006686184 med angivelse af navn + medl.nr. + antal personer i de
forskellige priskategorier.
Medlemmer, der indbetaler efter den 11. april kan ikke påregne at
kunne deltage, da der er et begrænset antal hotelværelser i byen, og
NordArt er blevet ”must see” i Nordeuropa.
Med venlig hilsen
Anne Fugl

Efter utallige opfordringer har vi besluttet at udbyde en weekendtur til
Nordtyskland.
Det bliver traditionen tro et tætpakket forløb.
Vi skal opleve NordArts fantastiske udstilling. I år deltager vi i
aftensarrangementet ”Lange Nacht der Lichter” med uddelingen af
publikumsprisen.

Udlandstur 2018.

Turen går til Basel maj 2018

.
Foreningsgoder.
Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus.
Der skal for god ordens skyld erindres om, at kunstforeningens
medlemmer kan få 10% rabat ved køb af kunstværker til priser over
2.500,-.
Rabat ved leje af sommerhus i Skagen.

Basel er Schweiz' tredjestørste by med 165.529 indbyggere. Basel er
altså ikke en storby i den forstand; men når det kommer til kunst, er
den en metropol. Basel er hvert år i juni vært for Europas førende
kunstmesse Art Basel, og på byens mange kunstmuseer og -gallerier
bugner det med verdenskunst.
Kunstforeningen Rasmus planlægger en tur til Basel i maj 2018, hvor
vi blandt andet skal besøge Fondation Beyeler, schweizernes svar på
Louisiana - Museum Tinguely, hvor kunsten er i bevægelse - og
byens kunstmuseum, hvor mange af kunsthistoriens klassikere
hænger på væggene - endelig skal vi også på gallerivandring rundt i
byen. Nu vi er på de kanter, tager vi også et smut til Colmar i Frankrig,
hvor vi skal besøge Musée Unterlinden med Matthias Grünewalds
fantastiske Isenheim-alter.
Det er dyrt i Schweiz, men det er alle pengene værd! Fem dage fulde
af overraskelser.
Turguide er Per Nielsen, galleriets fremmeste Basel-kender.

Elsemarie og Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af
spændende bolig i Skagen. Se mere herom på galleriets
hjemmeside!

Venlig hilsen
Formand
Kurt Berg Pedersen
65964762 eller 20414762 – mail: kurtruehed@gmail.com

Mere om denne tur - program, pris og dato - i næste NYT i juni
2017
Gallerie Rasmus fernisering og efterfernisering.
Den 31. marts kl.16.00 Kvinder i kunsten, Kurt Mair, Rene Lacroix,
Mogens Andersen og Lone Osman.
Efterfernisering kl.18.00 tilmelding i Gallerie Rasmus. Pris 150,-.

