NYT 97 · Kunstforeningen Rasmus – Odense · juli kvartal 2017
Kære medlem
Vi kan nu se tilbage på en veloverstået generalforsamling, hvor vi hurtigt fik fordelt 68 værker. Tak for
det store fremmøde og jeres aktive deltagelse.
På generalforsamlingen tog vi afsked med Kurt Berg
Pedersen som formand. Stor tak for mere end 20 års
indsats både som kasserer og formand. Hertil tak for en
inspirerende og flot indsats som idemager,
oplægsholder, turarrangør og rejseleder m.m. i både indog udland. Gevinstlister og formandens beretning kan
læses på hjemmesiden.

Tirsdag 5. september 2017 kl. 17
hos Mogens Grønbech
Adressen er: Knoldvej 9, Fåborg

Bestyrelsen har besluttet at generalforsamlingen også i
2018 vil blive afholdt på Radisson H.C.A. fredag d. 20.
april 2018 kl. 17:45.
Bestyrelser er allerede godt i gang med indkøb til
2017/18. De indkøbte værker kan ses på
Kunstforeningen Rasmus Odenses hjemmeside.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har den 3. maj konstitueret sig som følger:
Anne Fugl: Formand:
Solvejg Jensen: Kasserer
Jan Steffensen: Sekretær
Bjarne Strøh Andersen: hjemmesideansvarlig
Peter Seeberg: bestyrelsesmedlem
Klaus Delman: bestyrelsesmedlem
Merete Møller Rasmussen: bestyrelsesmedlem
Bente Musiat: suppleant
Kommende arrangementer
H.C. Andersen festival 2017 i uge 34
Igen i år bliver uge 34 rammen om eventyrlige
kulturaktiviteter i Odense.
Kunstforeningen Rasmus medvirker også i H.C.
Andersen festivalen.
Vi deltager i aktiviteterne og gør os synlige for
nuværende såvel som nye medlemmer.

Den 5. september 2017 går turen til Fåborg, hvor vi skal
på besøg i Grønbechs univers.
Mogens Grønbech er blomsterscenograf og kunstner og
har rejst landet rundt og udsmykket royale
begivenheder, tv-shows, indkøbscentre og store
virksomheder. Nu har han base på Knold ved Fåborg,
hvor han beskæftiger sig med natur- og livskunst. Han
bruger ting fra naturen som grene, mos og blade til
æbler, muslinger og grøntsager. Der venter en
spændende oplevelse der spreder sig fra de
omkringliggende marker, videre ind i gården, gennem
staldene og helt ind i stuehuset.
Mogens Grønbech vil fortælle om sit arbejde, hvorefter
vi frit må se på hans udstillinger på gården.
Kl. 18 bydes der på nyrøget fisk fra Fåborg Røgeri. Her
venter alt hvad man kan ønske sig indenfor fisk og
tilbehør som: varmrøget laks, makrelfilet, sildefilet,
varmrøgede rejer med mayo, fiskefrikadeller med
torsk/laks og remoulade, kartoffelsalat, årstidens salat
og dressing samt brød og smør.
Til fisken serverer vi hvidvin, øl og vand.
Prisen for arrangementet er 210 kr. pr. person
Betaling til foreningens kasserer på konto 47030006686184 med angivelse af medlemsnr. og antal
deltagere.
Tilmelding senest den 1. september.
Tilmelding: først til mølle princippet gælder som
sædvanligt. Max 40 deltagere.
Der kan arrangeres samkørsel, såfremt dette ønskes ved
henvendelse til anne@fugl.biz

Lørdag den 7. oktober 2017 kl. 14 Clay ”Store
formater – kloge hænder”
I oktober går turen til Clay Keramikmuseum i
Middelfart. Her skal vi nyde 25 års
jubilæumsudstillingen for Tommerup Keramiske
værksted, hvor vi kan se udvalgte værker, som er skabt i
Tommerup. Der vil være værker af Peter Brandes og
Bjørn Nørgard.
Besøget byder på rundvisning og kaffe og kage
efterfølgende.
Pris for turen er 200 kr. pr. person
Betaling til foreningens kasserer på konto 47030006686 184 med angivelse af medlemsnr. og antal
deltagere.
Der kan arrangeres samkørsel, såfremt dette ønskes ved
henvendelse til meretemoellerrasmussen@gmail.com
Tilmelding: senest den 23. september - først til mølle
princippet gælder som vanligt. Der er plads til max 25
deltagere.
Baselturen 7. maj – 12. maj 2018
Turen til Basel er stort set på plads rent
planlægningsmæssigt, men der kan forekomme
ændringer. Per Nielsen er galleriets Basel-kender og er
parat til at give kunstforeningens medlemmer seks
oplevelsesrige dage i Basel. Vi skal 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!
Der er plads til max. 19 personer fordelt i 8
dobbeltværelser og 3 enkeltværelser.
Vi skal bo på Hotel Schlüssel Allschwil (3-stjernet),
hvor vi også indtager vores morgenmad. Turen er med
halvpension. Man betaler selv sin frokost.
Alle deltagere modtager Mobility-billetter, hvor man frit
kan køre med sporvogn og bus fra ankomst til
hjemrejse.
Prisen er 9.500 kr. pr. person.
Der er mulighed for afbestillingsforsikring på
flybilletter. Tilmelding til Anne Fugl
tlf.: 51907747 mail: anne@fugl.biz fra den 1. august til
den 20. september 2017 med indbetaling af 3000 kr. pr.
person. De resterende 6500 kr. indbetales den 15.
januar 2018. Her gælder også først til mølle princippet
som sædvanligt.

Skagen 27. – 29. april 2018 (Store Bededag)
Så bliver der igen mulighed for at komme til Skagen. Vi
forsøgte at lægge et stramt program for turen, men der
dukker hele tiden nye spændende tiltag op, så
nedenstående blot nogle enkelte punkter uden
tidspunkter. Vi vil senere lave et nøjagtigt program.
Af ting som helt sikkert vil indgå i programmet kan
nævnes:
Besøg på Skagen Kunstmuseum.
Tur med Sandormen til Grenen, hvor der undervejs vil
blive serveret Porse snaps/bitter lavet af Elsemarie
(Gallerie Rasmus) på urter fra Grenen.
Fernisering på Grenen Kunstmuseum / Gallerie Rasmus
med spanske Benjamin Torcal og Artigasplanas – begge
vil være til stede, og udover at fortælle om deres
udstilling vil de også stå for ”Undervisning i Mikas –
lesson nr. I”. Mikas er spansk fårehyrdemad, som man
vil få smagsprøver på. Vi forventer efterfølgende
koncert.
Besøg i Grenens nye fuglemuseum ”Det grå fyr”, som
er renoveret af Real Dania (åbnet maj 2017).
Fernisering og åbning i Strandgalleriet Gl. Skagen
efterfulgt af fernisering i restaurant Hyttefadet ligeledes
i Gl. Skagen, hvor vi efterfølgende vil indtage aftenens
måltid. Vi forventer efterfølgende koncert.
Besøg på Bamsemuseet i Skagen hvor Gallerie Rasmus
har gallerie i udstillingsmontre, efterfulgt af frokost i et
af Skagens In-steder, nemlig Iscafeen ved
Bamsemuseet, hvor Birgit huserer i køkkenet, og tryller
lækre salater og smørrebrød frem.
200m fra Grenen kunstmuseum / Gallerie Rasmus ligger
Bunkermuseet – de der skulle have lyst kan hurtigt
smutte en tur derover.

Der er mange andre ting i ”støbeskeen”, og Rasmus
samt Kirsten Lind (museumschef) på Grenen
Kunstmuseum vil finde på en masse spændende og
uforglemmelige aktiviteter.
Vi skal bo på den populære badepension Marienlund,
som vel nærmest er at sammenligne med Badehotellet,
som vises på TV2.
Vi har reserveret alle pladser på hotellet. Der er plads til
max. 25 personer - (11 dobbeltværelser og 3
enkeltværelser). Vi har reservationen indtil 15.august,
og der er rift om pladserne. Prisen for overnatning med
morgenmad er: Dobbeltværelse 990 kr. og
enkeltværelse 600 kr.
Derudover kommer prisen for mad og aktiviteter.
Tilmelding fra den 15. juli til den 15. august med
indbetaling af 1980 kr. for et dobbeltværelse eller 1200
kr. for enkeltværelse til foreningens kasserer på konto
4703-0006686184 med angivelse af medlemsnummer
samt antal deltagere.
Også her gælder først til mølle princippet.
De første 11 i dobbeltværelse samt de første 3 i
enkeltværelser der tilmelder sig vil blive indlogeret her.
Skulle du komme for sent, så du ikke kan få plads på
Marienlund, vil vi forsøge at finde pladser andre steder i
Skagen.
Der køres i egen bil, og hvis du skal bruge
kørelejlighed, så skal det aftales på forhånd og der
afregnes med chaufføren direkte.
Praktiske oplysning
Tjek at du har indbetalt kontingent.
Tjek at du får 4 årlige nyhedsbreve samt indkaldelse til
generalforsamling
Kommunikation via e-mail
Kommunikationen via e-mail har betydet, at
Kunstforeningen Rasmus har sparet porto. Men, men.
Ingen træer vokser ind i himlen. Det er nu dit ansvar, at
vi har din rigtige e-mailadresse, da du ellers ingen
information får fra os.
Vi har brug for din hjælp
Som nævnt på generalforsamlingen vil bestyrelsen
gerne inddrage interesserede medlemmer i
kunstforeningens arbejde, så vi kan fastholde og udvikle
vore aktiviteter. Har du lyst til at give en hånd med til
flg.

•
•
•

at medvirke ved HCA- festivalen i uge 34
hjælpe i forbindelse med ”Jul i Rasmus”
ideer til kommende arrangementer

Alle aktiviteter vil ske i samarbejde med et eller flere
bestyrelsesmedlemmer.
Send en mail til formanden: anne@fugl.biz
Gallerie Rasmus fernisering og efterfernisering.
20. august - 16. september.
Pascal Bordaries, Pierre Bonetto. Narcis Gironelle viser
H C Andersen inspirerede værker.
Ingen efterfernisering
22. september - 21. oktober.
Malerier af Anne Brerot, Pierre Bonetto og skulpturer af
Laurent Chabolle.
Fernisering 22. september kl. 16 til 18
Efterfernisering kl. 18. Pris for deltagelse 150 kr.
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.
Elsemarie og Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved
leje af spændende bolig i Skagen. Se mere herom på
galleriets hjemmeside!
Med venlig hilsen
Kunstforeningen Rasmus Odense
Formand
Anne Fugl
Tlf.: 51907747
mail: anne@fugl.biz

