Nyt 108 Kunstforeningen Rasmus-Odense 2. kvartal 2020
Kære medlem(mer),
Vi står i en meget speciel situation. Vi har som alle andre valgt at følge statsministerens råd om ikke at samle folk
unødigt, for at mindske udspredelsen af Corona virus.

Bestyrelsen i Kunstforeningen Rasmus har derfor besluttet at aflyse den planlagte
generalforsamling på Comwell H. C. Andersen Odense.
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i slutningen af april, og vi
vil derfor afholde generalforsamlingen i Gallerie Rasmus den 24. april kl. 19.
Tilstede vil være bestyrelsen, vores revisor samt helst 10 frivillige medlemmer
som observatører.
Er du en af de 10 frivillige så send mig en e-mail på anne@fugl.biz
Dagsorden for generalforsamlingen vil blive fremsendt til alle som sædvanligt.
Formandens beretning samt regnskab vil blive udsendt til alle.
Udlodningen vil i år ske på følgende måde:
Alle opfordres til at aflevere fuldmagt med deres prioriteringer, ellers er det som vedtægterne foreskriver
bestyrelsen der vælger.
Vi har i år 79 værker + 2 ekstra.
De indkøbte værker er udstillet i Gallerie Rasmus i perioden 8. april – 24. april. Galleriet har åbent skærtorsdag,
langfredag samt påskedagene fra 11-15. I kan få et overblik over værkerne på galleriets hjemmeside:
https://www.gallerie-rasmus.dk/odense/kunstforening-odense/indkobte-vaerker-kf-odense

Kunstforeningen har tradition for at udlodde fremmødegevinster på
generalforsamlingen.
I år ville ikke have været nogen undtagelse. Derfor
har vi besluttet, at medlemmer der møder op i
galleriet for at besigtige de indkøbte kunstværker vil
kunne aflevere en seddel med navn og
medlemsnummer. Og dermed deltage i
lodtrækningen af fremmødegevinster. Fremmødte
medlemmer der ikke modtager gevinst, som
beskrevet i vedtægterne, vil deltage i lodtrækningen.

Fuldmagterne skal være bestyrelsen i hænde senest den 19. april.
Du kan sende en kopi af fuldmagten til fuldmagt@kf-rasmusodense.dk eller aflevere den i galleriet senest den
19. april.

Udtrækningen vil foregå som på de normale generalforsamlinger. De glade vindere vil modtage meddelelser om
deres gevinst og afhente gevinsten i galleriet.

Du prioriter således:

Du vil modtage prioriteringsliste i form af en
fuldmagt, som du denne gang skal give til
bestyrelsen.
Det kan være vanskeligt at lave en beskrivelse
som tekst der er til at forstå, så derfor har vi
lavet et eksempel.
Under det gule mærke med ”min prioritet” er
vist 1. – 2. osv. prioritet. Til højre skal du finde
nummeret på det kunstværk du ønsker som din
1. og 2. osv. prioritet. Et kunstværk kan bestå af
flere værker (4 a+b), men du skal kun angive
nummeret på værket. Vil du gerne have værk.
Nr. 4 a+b, så skal du altså kun skrive 4 som en
prioritet.
Kommende arrangementer:
Faaborg Kunstmuseum og Svelmø den 24.maj 2020 – tilmelding ikke mere muligt
Odense sommerrevy – tilmelding ikke mere muligt. Der er 11 tilmelde og der er p.t. ingen ændring i deres
spilleplan, men de følger udviklingen tæt.
Udlandstur Bergen – udsolgt

H.C. Andersen festival 2020 i uge 34
Igen i år bliver uge 34 rammen om eventyrlige kulturaktiviteter i Odense.
Kunstforeningen Rasmus medvirker selvfølgelig også i H. C. Andersen festivalen og vil have gode tilbud til
eksisterende såvel som nye medlemmer.
I år får vi via Benjamin Torcal besøg af et gospelkor fra Spanien. I forbindelse med festivalen skal de optræde
flere steder. De vil være i Odense fra lørdag aften til tirsdag morgen. Der vil være et begrænset antal deltagere,
der har brug for overnatning i midtbyen.
Har du lyst til at være vært for en eller flere kan du sende en mail til anne@fugl.biz
Afviklede arrangementer:
Besøg i Historiens Hus den 3. februar kl. 16
Den 3. februar besøgte 33 medlemmer Historiens Hus, hvor stadsarkivar Johnny Wøllekær gav os et spændende
oplæg før rundvisningen fra kælder til kvist.
En lærerig eftermiddag der gav os et fantastisk indblik i det Historiens Hus.

Momentum
Momentum tilbød en 24. feb. en rundvisning, introduktion og forestillingen Apokalypse til favørpris for
kunstforeningens medlemmer. Det benyttede flere medlemmer sig af.

Vestfyns Gymnasium og CulturArte 4. marts kl.
26 glade medlemmer tog til verdens centrum, Glamsbjerg. Her fik vi en fantastisk gennemgang af kunst både
ude og inde på Vestfyns gymnasium af rektor, Ole Toft Hansen.
Hos CulturArte, fik vi en brasiliansk velkomstdrink, 2 nye sange om H.C. Andersens eventyr af familien Degas,
samt ikke mindst en stor gryderet efter brasiliansk opskrift med diverse tilbehør.
Vi fik ligeledes et foredrag om udviklingen af kulturhuset Degas, med alle dets mange aktiviteter.
En helt fantastisk oplevelse.
Portræt af en kvinde i flammer og oplæg af billedkunstner Anne Krøner 10. marts
44 medlemmer oplevede filmen ”Portræt af en kvinde i flammer”, som viser en anden vinkel af forholdet
mellem malede og maler, mellem kunstner og muse, mellem den, der ser, og den der bliver set på.
Efterfølgende et interessant oplæg af billedkunstner Anne Krøner med baggrund i at give skønheden plads i
livet. Som sædvanlig blev sandwich og rødvin taget godt imod.
Ferniseringer
3.4. - 9.5.2020: Marianne Christoffersen, Maise Corral, Anne Krøner, Lone Osmann
3.4. -8.5 ”De smaa Dyr synger” – Mindeudstilling for Peder Freund
Gallerie Rasmus jubilæum
15.5 - 20.6. 2020: Majken a Grømma, Øssur Mohr, Kari Svensson
26. juni – 7.august - Nyt fra det store udland (præsentation af nye værker fra galleriets udenlandske kunstnere.)
Kunstforeningens hjemmeside
https://www.gallerie-rasmus.dk/odense/kunstforeningen-rasmus-odense
Hold øje med vores hjemmeside. Her vil du løbende kunne finde de nyeste informationer.
Vi har også en Facebookside, hvor du kan følge begivenhederne i Kunstforeningen
https://www.facebook.com/search/top/?q=kunstforeningen%20rasmus%20odense
Galleri Rasmus afholder mange forskellige arrangementer, bl.a. ferniseringer og efterferniseringer. Vil du være opdateret,
så skal du give galleriet din mailadresse. Se tilmeldingen på denne side
https://www.gallerie-rasmus.dk

Foreningsgoder

Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus
Der skal for god ordens skyld erindres om, at kunstforeningens medlemmer kan få 10% rabat ved køb af
kunstværker til priser over 2.500, - kr.
Rabat ved leje af sommerhus i Skagen

Elsemarie og Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af spændende bolig i Skagen. Se mere herom på
galleriets hjemmeside.
Venlig hilsen
Anne Fugl
Formand
Mobil: 51 90 77 47 Mail: anne@fugl.biz
Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus

