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Kære medlem,
Hermed får du årets sidste nyhedsbrev fra din kunstforening. Her er et
par gode tilbud for 2018. Husk pladserne fyldes hurtigt op.
Den 30. november er der fernisering i galleriet - den særlige julefernisering, hvor galleriet forærer fremmødte kunstforeningsmedlemmer et
grafisk tryk.
Venlig hilsen
Bjarne Heide Jørgensen

Besøg i Brønnums Hus
Et eksklusivt kontorfællesskab under navnet "Office Club”.

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 17.00
Dette er en unik mulighed for at komme ind i Henrich Hirschsprungs
bror, Bernard Hirschsprungs lejlighed i det nyrestaurerede Brønnums Hus.
Brødrene Hirschsprungs drev og ejede tobaksvirksomheden A.M.
Hirschsprungs & Sønner med mere end 200 ansatte i den store cigarfabrik kun et stenkast fra Brønnums Hus.
Det var ikke kun tobak, brødrene havde til fælles, de var også
begge samlere af kunst.
Vi får en rundvisning i lejligheden med de sjældne japanske tapeter og loftudsmykninger, samt et kig ind i Bernard og hans hustru
Emma's ovale spisestue med originale japanske tapeter i guld og læder samt soveværelset med motiver af
natsværmere i loftet skabt af kunstnerne Thorvald Niss og Arnold Krog.

Tilmelding til Marianne Milling: prinsesse_milling@hotmail.com inden d. 16. januar.
Pris 125,- incl: Omvisning / vin og snacks.
Vi mødes kl. 16.45 ved August Bournonvilles Passage 1 (Kgs. Nytorv).
Derefter serveres der Chili Con Carne og et glas rødvin på Cafe Blå Time, Store Kongensgade 36, til en pris
på 155.- pr person.
I alt 280.- som indbetales på foreningens konto: reg. 1551 nr. 16671649

Efterårstur 2018 - 4.-7. oktober
Milano – andet end et modemekka!
Tag med kunstforeningen til Italiens centrum for mode og økonomi. Byen rummer ud
over de flotte modebutikker mange gamle og smukke kirker og megen spændende gammel og ny kunst.
På vores tur til Milano skal vi besøge den storslåede domkirke og af øvrige kirker
i hvert fald Basilica Sant’Amrogio; Basilica San Lorenzo alle Colonne med mosaikker fra det 5. århundrede; og Santa Maria delle Grazie, hvor vi forsøger at få
billetter til Leonardo da Vincis ”Den sidste nadver”.
Den moderne kunst vil vi bl.a. se hos Fondazione Prada med værker af bl.a. Louise
Bourgois; og i Pirelli Hangar Bicocca, der bl.a. har en permanent udstilling af Alselm Kiefers ”The Seven Heavenly Palaces”. Der bliver også tid til gallerier og
museer i byen afhængig af deres udstillingsprogrammer.
Det gyldne tårn hos Fondazione Prada

Italiensk mad og drikke skal vi naturligvis også smage på de lokales restauranter.
Praktiske informationer om turen
Afgang torsdag den 4. oktober 2018 kl. 08.25 med SAS.
Hjemkomst søndag den 7. oktober 2017 kl. 22.00.
Hotel: ADI Doria Grand Hotel ved centralstationen.
Teknisk arrangør: Spies Rejser.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse: 7.400 kr.
Enkeltværelsestillæg: 1.450 kr.
I prisen indgår: fly; Malpensa Express mellem lufthavn og centralstationen; Milano
Card til lokaltransport; overnatning 3 nætter med morgenmad; 4 frokoster og 2 middage med drikkevarer; entreer m.m.
Max 20 deltagere.
Kiefers tårne i Pirelli Hangar Bicocca
Rejseleder: Bjarne Heide Jørgensen
Tilmelding snarest muligt på bjarneheide@hotmail.com
Efter accept fra Bjarne indbetales depositum på 2.000 kr. pr. person på kunstforeningens konto: reg.nr. 1551,
kto.nr. 16671649.
Tilmelding er først gældende, når depositum er indbetalt.
Til interesserede vil vi forsøge at få billetter til La Scala Operaens forestilling den 6. oktober af Verdis opera Ernani med Francesco
Meli, Ailyn Pérz og Ildar Abdrazakov og Adam Fischer som dirigent — forvent en billetpris på op til 2.000 kr.
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