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Kære medlem,
Først tak for en god generalforsamling i aftes. Bestyrelsen håber, alle
gik tilfredse hjem, også selv om man måske ikke fik en gevinst.
Beretning og vinderliste er vedhæftet dette nyhedsbrev.
Årets første tilbud kommer her.
Venlig hilsen
Bjarne Heide Jørgensen

Brask Collection meets Willumsen
Søndag den 18. februar kl.12.30, Willumsens Museum.
Vi har fået mulighed for at se denne interessante udstilling den sidste dag hvor det er muligt og endog med
den ene hovedperson, Jens-Peter Brask som vor omviser, hvilket virkeligt er enestående.

J.F. Willumsens malerier skulpturer, grafik og keramik får selskab af værker fra den danske kunstsamler JensPeter Brasks imponerende samling af dansk og amerikansk samtidskunst. Her får vi mulighed at opleve værker
bl.a. af Christian Lemmerz, Alexander Tovborg, John Kørner og Jesper Dalgaard samt de New York baserede
kunstnere, Eddie Martinez, Ella Kruglyanskaya og Mira Dancy. Læs mere om udstillingen på:
jfwillumsensmuseum.dk
Der er også mulighed for selv at se Willumsens udstilling på museet. Der vil være ca. en halv time efter omvisningen, eller man kan komme tidligere og fordybe sig i udstillingen.
Vi runder vores oplevelser af med at spiser en dejlig frokost på Restaurant Toldboden kl. 14.
Vi glæder os til en spændende søndag med jer.
Tilmelding: livole@privat.dk eller 26 70 85 12 inden 11.2., max. 20 pers.. Arrangement med omvisning og
entre incl. frokost med drikkevarer kr. 400,- som overføres til Kunstforeningens konto: reg.nr. 1551 kontonr.
16671649 mrk. navn og Brask
Mødested Willumsens Museum kl. 12.20, Jenriksvej 4, 3600 Frederikssund.
Restaurant Toldboden, Færgevej 17, 3600 Frederikssund.

Finisage fredag den 16. februar kl. 16.00 — 19.00
Galleriet på Hauser Plads er solgt og lukker med den nuværende udstilling. Der arbejdes på at finde et nyt galleri i
byen.

Kom og sig farvel til det gamle galleri. Der bydes på mange gode tilbud og en lille gave!

Bestyrelsen:
Formand:
Bjarne Heide Jørgensen, bjarneheide@hotmail.com, 5170 7048
Øvrige bestyrelse:
Kasserer: Finn Lang Pedersen, k4rask@hotmail.com
Inge-Lise Winther, winlise@gmail.com
Liv Kofoed, livole@privat.dk
Marianne Milling, prinsesse_milling@hotmail.com
Flemming Jensen, fje@hotmail.dk
Elin Naumann, elin@naumann.dk

