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Kære medlem,
Her er et dejligt forårstilbud, hvor du selv kan få lov til
at forsøge dig som udøvende billedkunstner.
Venlig hilsen
Bjarne Heide Jørgensen

Besøg hos keramiker Christian Bruun torsdag den 26 maj 2016 kl. 16
Vi tager ud og ser Christians værksted i Charlottenlund, hvor vi får mulighed for at komme til at prøve kræfter med leret;
efter et par timers leg spiser vi aftensmad i værkstedet sammen med kunstneren i hans meget smukke værksted.
Deltagerantal 20 personer.
Tilmelding senest den 14. maj til Elin Naumann på elin@naumann.dk
Pris 275,00 med mad og drikkevarer, der indbetales på foreningens konto: reg.1551 nr. 16671649.
Adressen er: Traverbanevej 12 2920 Charlottenlund (under den gamle travbanetribune)!
PS. Vi kan sagtens være flere, men selv når vi er ca. 20 er det ikke alle der kan prøve og få fingrene i leret

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

Tørklæder fra Ecuador
Fredag den 29. april kl.17 - 19 har vi et arrangement i galleriet med
Carla Espinosa Bendtzen fra Ecuador, der fortæller om og viser bl.a.
smukke tørklæder fra sit hjemland. Du er velkommen til at tage venner
med. Der bliver mulighed for at købe varerne til rigtig gode priser. Vi
glædet os til at se jer på Hauser Plads 14. Tilmelding ikke nødvendigt.
Ecuador er et lille land i sammenligning
med de andre Latinamerikanske lande,
men Ecuador kan tilbyde en variation, der
overgår dem alle. Ecuador har tropiske
strande, sneklædte vulkaner, en regnskov
fuld med dyreliv og de berømte Galapagos øer. Hvert område af Ecuador har deres unikke artistiske særpræg, og denne aften vil vi i gennem Ecuadoriansk kunst og tekstil blive introduceret til det eksotiske lille land ved ækvator.

Har du forslag til aktiviteter i kunstforeningen, hører bestyrelsen meget gerne fra dig!
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Inge-Lise Winther, winlise@gmail.com
Liv Koefoed, livole@privat.dk
Marianne Milling, prinsesse_milling@hotmail.com
Flemming Jensen, fje@hotmail.dk
Elin Naumann, elin@naumann.dk
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