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Kære medlem,
Kunstforeningens tur til Milano er vel gennemført, og 21 personer er vendt trætte tilbage til
det køligere Danmark.
Men selvfølgelig er der nye tilbud på vej!
Kulturnatten i morgen den 12. oktober
Gallerie Rasmus har fernisering hos Galleriet Kielberg & Co, Gothersgade 105, 1123 København K, hvor man kan se værker af Gitte Degnemark, Raymond Waydelich og Artigasplanas.
Der er ingen efterfernisering.
Men enkelte medlemmer af kunstforeningens bestyrelse vil være til stede mellem kl. 18.00
og 19.00 for en hyggelig snak med medlemmerne.

Interdimensionale I
Ny dansk skulpturbiennale til Gammelgaard
Kunstforeningen vil gerne bakke op om dette nye initiativ.
Vi foreslår derfor, at interesserede kan mødes på Gammelgaard, Gl. Klausdalsbrovej 436,
2730 Herlev
Lørdag den 20.oktober kl. 14.00, hvor vi sammen ser på de mange skulpturer. Der er en
café, hvor man sikkert kan få et eller andet.
Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Besøg på BLOX den 15. november 2018
Vi har valgt at følge tråden op med at besøge nye og spændende steder i København.
BLOX er Dansk Arkitektur Centers mødested for arkitektur, design og bykultur. Netop her
kan vi kombinere flere oplevelser, da der kommer en udstilling om en af vore mest markante
arkitekter, Jørn Utzon i anledningen af, at han ville være fyldt 100 år. Derudover vil der være
mulighed for at se Christian Bruuns store krukker, som han har arbejdet med fra byggeriets
indledende faser.
Vi mødes torsdag den 15.11. kl. 16.45 ved DAC Passage, BLOX, Bryghuspladsen 10.
Her vil vi få en guidet rundvisning fra kl. 17-18 i selve bygningen. Derefter er der 1 time til at
selv at gå på opdagelse og se udstillingen med Jørn Utzon mm.
Kl. 19 -20.45 er der spisning i DAC Café, samme adresse.
Prisen for hele arrangementet kr. 400,-.
Tilmelding til Liv på livole@privat.dk eller 26 70 85 12 inden den 10.11. Betaling til konto:
1551 16671649 mrk. BLOX og navn. Max 25 pers.

Til kalenderen
5. februar 2019 kl.19.30
Generalforsamling – mulighed for spisning kl. 18.00.
19.-22. september 2019
Kunstforeningens store udlandstur i 2019. Den går til Amsterdam.

Vi er kommet på Facebook
Hvis du vil følge med i, hvad der sker i Kunstforeningen Rasmus København, så find os på
Facebook. Vi fortæller nyt fra foreningen og viser billeder fra aktiviteterne.
Gruppen hedder: Kunstforeningen Rasmus København.
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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

