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Kære medlem,
Den 7. februar mødes vi til generalforsamling, men allerede nu er her to nye
arrangementer i det ”nye” foreningsår.
Venlig hilsen
Bjarne Heide Jørgensen

Bedårende smykker og exceptionelle diamanter.
Det er med stor fornøjelse at kunstforeningen Rasmus, i samarbejde med juveler Hartmann´s, inviterer til ”Bedårende
smykker og exceptionelle diamanter” tirsdag den 28. februar 2017
Ulrik Hartmann er grundlæggeren af Hartmann´s juveler. Forretningen åbnede i 1997 og ligger i Bredgade 4 i Indre
København. Ulriks passion for diamanter startede for snart 30 år siden, da han arbejdede i auktionsbranchen, og hvor et
utal af værdifulde smykker passerede hans hænder. Efter et årti, hvor han opnåede solid viden og erfaring med faget,
var Ulrik klar til at åbne sit eget.
Hartmann´s er i dag en af Skandinaviens største diamant importører og handler direkte på diamantbørsen i Antwerpen
og hos verdens største diamantmine – ”Argyle”, hvor de meget sjældne og smukke pink diamanter frembringes.

I de senere år har Ulrik delt ud af sin viden om diamanter ved utallige diamantforedrag, i ”Go´morgen Danmark” og
”Søndagsmagasinet”. Senest har DR2 produceret diamant dokumentaren ”The light of Beauty”, der er solgt til 15 lande.
Vi håber, at I har mulighed for at gøre os selskab til et lille indblik i en verden af ”Bedårende smykker og exceptionelle
diamanter”.
Program:
Kl. 17.30

Ankomst og velkomst i juveler Hartmann´s, Bredgade 4
Hvor der vil blive serveret et dejligt glas vin samt en lille snack
”Bedårende smykker og exceptionelle diamanter”
Kl. 19.00
Farvel og tak til juveler Hartmann´s
Kl. 19.15
Middag på Restaurant Vita, Store Kongensgade 25.
”Vitas mørbrad gryde” til 155,- (eksklusiv drikkevarer)
Tilmelding og betaling senest tirsdag den 7. februar 2017 til Marianne Milling Ærenlund på:
prinsesse_milling@hotmail.com
Beløbet indsættes på foreningens konto: reg. nr. 1551 – konto nr. 16671649 mærket Diamanter.

Moderne kunst på Papirøen
Den franske samtidskunstner og komponist Céleste Boursier-Mougenot udstiller i Copenhagen Contemporary på Papirøen, Trangravsvej 10-12, ved Københavns Havn. En 600 m2 hal er omdannet til en kæmpe voliere med en levende installation bestående af 88 zebrafinker, der flyver rundt og sætter sig på instrumenternes strenge. Finkernes
sang og den tilfældige musik, der opstår, når de sætter sig på de elektriske instrumenter fylder det store rum. Installation, voliere og ambient (atmosfærisk) musik i ét.
Turen til Copenhagen Contemporary er onsdag den 1. marts 2017, kl. 16.45.

Vi mødes på Papirøen, som man kommer til med metro fra Christianshavns Torv med 10 minutters gang, eller bus 9 A
mod Operaen. Der er et overdækket parkeringsareal mod betaling på Papirøen.
Vi får en guidet omvisning af udstillingen. Max: 25 deltagere. Turens pris: 125 kr.
Turen kan rundes af med gruppevis spisning i den nærliggende hals store street-food spisehus med mange serveringssteder. Tilmelding til Flemming Jensen på fje@hotmail.dk, 2946 8247 senest den 26. februar 2017. Betalingen
for turen indbetales forud på foreningens konto Reg. Nr. 1551-kt.nr. 16671649 mærket Papirøen.
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