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Kære medlem,
Bestyrelsen vil gerne sige alle en stor tak for opbakning til foreningen i
forbindelse med Kirsten Zibrandtsens død. Også tak for skriftlige henvendelser og deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling, hvor
Kirstens mand Finn Lang blev valgt ind i bestyrelsen. Efterfølgende har
vi i bestyrelsen valgt Finn som ny kasserer.
Her er vi parate med nye tilbud!
Venlig hilsen
Bjarne Heide Jørgensen

Besøg hos MT Højgaard mandag den 29. maj 2017 kl. 16.00
Den danske kunstner Signe Guttormsen har lavet en totaludsmykning i hovedsædet hos MT Højgaard.
Vi har fået mulighed for at besøge MT Højgaard, og Signe Guttormsen vil selv fortælle om sin udsmykning. Bagefter vil der være lejlighed til at se mere af det nye hovedsæde.
Signe Guttormsen er en af de kunstnere,
der udsmykkede Frederik VIII’s palæ til
Kronprinseparret.
Vi mødes kl. 16.00 hos MT Højgaard,
Knud Højgaards Vej 7, 2860 Søborg.
Tilmelding til Bjarne Heide Jørgensen på
bjarneheide@hotmail.com inden den 22.
maj.
Vedrørende parkering: Der er 3-timers
parkering. Husk P-skiven! Vi skal parkere
på MT Højgaards parkeringspladser.

Anselm Kiefer på Papirøen den 8. juni
Den tyske kunstner Anselm Kiefer udstiller i Copenhagen Contemporary på Papirøen, Trangravsvej 10-12, lige ved
Københavns Havn. Anselm Kiefers malerier og skulpturer er retrospektive og inspireret af historiske begivenheder,
litteratur, digtekunst, alkymi, astronomi, kemi og religion.
Totalinstallationen på Copenhagen Contemporary omfatter malerier og blyskulpturer formgivet som fly,
der fuldstændig dominerer det 1500 m2 store rum med deres medtagne, krigshærgede aura. Flyene er ladet med
allegoriske betydninger og indgår i samspil og dialog med en række ørkenmalerier, der er op til 6,6 m høje og
11,4 meter brede, der igen refererer til en række fotografier, som kunstneren tog under en rejse i Gobi-ørkenen i
1993, og til en scene i den østrigske forfatter Ingeborg Bachmanns roman Der Fall Franza (1955), hvor titelpersonen
søger trøst og lindring i ørkenens øde med tragiske konsekvenser.

Turen til Copenhagen Contemporary er torsdag den 8. juni 2017, kl. 17.00.
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.
Kl. 17.00 får vi en guidet omvisning af udstillingen. Max: 25 deltagere. Turens pris: 125 kr.
Turen kan rundes af med spisning i det nærliggende street-food spisehus med mange serveringssteder.
Tilmelding til Flemming Jensen på fje@hotmail.dk, 2946 8247 senest den 6. juni 2017. Betalingen for turen indbetales
forud på Reg.nr. 6485, kt.nr. 7506345.

La Boheme i Opera Hedeland den 18. august
Efter opfordring fra et medlem indbyder vi til en operaaften i Opera Hedeland. Årets forestilling er Puccinis La Boheme.
I arrangementet indgår forestilling og en picnickurv forud for forestillingen. Drikkevarer købes særskilt.
Arrangementet foregår fredag den 18. august 2017 kl. 18.30, hvor vi mødes ved indgangen. Man kan komme dertil i bil eller med en pendulbus fra og til Høje-Taastrup station. Tag med bussen kl. 18.00. Medbring evt. tæppe eller
andet siddeunderlag.
Adressen er: Hedelands Amfiteater, Tranemosevej 8, Reerslev, 2640 Hedehusene.
Vi har 20 billetter, der afsættes efter først til mølle princippet. Pris for arrangementet er 650 kr.
Tilmelding til Bjarne Heide Jørgensen på bjarneheide@hotmail.com.
Betaling efter bekræftelse på deltagelse på konto: Reg.nr. 6485, kt.nr. 7506345.
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