Nyt fra

Juli 2018 – nr. 90
Kære medlem,
Der er højsommer, og alle holder fri. Men umiddelbart efter ferien vender din kunstforening
tilbage med spændende aktiviteter.

Galleriåbning og medlemsaften fredag den 10. august 2018
Gallerie Rasmus indleder et samarbejde med
Galleriet Kielberg & Co, Gothersgade 105, 1123 København K.

Gallerie Rasmus vil fremover benytte galleriets vægge til skiftende udstillinger. Første udstilling vil blive med franske Anne Brerot, som viser en række nye malerier og grafiske arbejder.
Herudover vises en række skulpturer af spanske Artigasplanas.
Fernisering fredag 10.august 2018 kl. 16-18.

Kl. 18.30 indbyder Kunstforeningen Rasmus København til en medlemsaften, hvor vi
blandt andet vil fortælle om kunstforeningens program. Der serveres lækker mad for 150 kr.
inkl. drikkevarer.
Tilmelding til: Liv Koefoed på livole@privat.dk /26708512 .
Samtidig indbetales beløbet på kunstforeningens konto: reg.nr. 1551, kt.nr. 16671649 mærket navn og 10. august.

Lørdagstur til Helsingborg den 8. september 2018
I mange år har vi talt om at besøge Dunkers Kulturhus i Helsingborg. Nu gør vi alvor af det.
Her er programmet:
09.30
09.58
11.00
12.30
13.30
14.00
14.30
15.30
16.00

Mødetid Helsingør station
Scandlines færge afgang
Rundvisning: The Climate Experent
Frokost
Øvrige udstillinger
Vi forlader Dunkers Kulturhus
Shopping eller
Kärnan - med udsigt til Danmark
Færge til Helsingør
Tak for i dag

Pris for turen er 450 kr., der indbetales på kunstforeningens konto: reg.nr. 1551, kt.nr.
16671649 mærket navn og Dunkers.
Tilmelding til Bjarne Heide Jørgensen på bjarneheide@hotmail.com inden 10. august.

Nytårstur til Malmö lørdag den 5. januar 2019
Traditionen tro tager vi til Malmö for at fejre nytåret. Programmet ligger ikke helt fast, men det
vil sikkert komme til at se nogenlunde således ud:

11.15
11.27
12.30
13.30
14.00
14.30
16.00
18.00

Mødetid København H
Afgang fra København H til Malmö Centralstion
Moderna Museet: ”Skrivit i ljus” (foto)
Kaffe
Taxa til kunsthallen
Rundvisning i Malmö Konsthall
Middag i Malmö Opera
La Traviata
Hjemtur med toget fra Triangeln station

Musik Giuseppe Verdi
Libretto Francesco Maria
Piave efter Alexandre Dumas roman Kameliadamen

Prisen for turen er 1.125 kr., der indbetales på foreningens konto efter accept fra rejselederen: reg.nr. 1551, kt.nr. 16671649 mærket navn og Malmö.
Der er 20 pladser.
Tilmelding til Bjarne Heide Jørgensen på bjarneheide@hotmail.com inden den 1. september.

Sæt datoen af:
Torsdag den 15. november kl. 18.00 får vi en rundvisning i det nye arkitekturcenter BLOX.
Derefter ser vi Jørn Utzons udstilling, og aftenen slutter af med spisning. Nærmere i næste
nyhedsbrev.

Vi passer på dine oplysninger
•
•
•
•
•
•
•

Kunstforeningen Rasmus København registrerer aktive medlemmers adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt antal lodder til brug ved den årlige udlodning af indkøbte kunstværker
Ethvert medlem kan til enhver tid ved henvendelse til kassereren få oplyst hvilke oplysninger, foreningen har registreret
Kunstforeningen anvender e-mailadressen alene med det formål at udsende nyhedsbreve og andre foreningsmeddelelser
Nyhedsbreve indeholder informationer om foreningens aktiviteter
Nyhedsbreve sendes alene til medlemmer af Kunstforeningen Rasmus København
Kunstforeningen sender ikke informationer eller tilbud på andres vegne
Kunstforeningen deler ikke e-mailadresser med andre.

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
Elin Naumann, elin@naumann.dk

