Skovbo Kunstforenings medlemsnyt juli 2020

Kære medlemmer

Dejligt atter at kunne skrive til jer.
Det betyder, at vi efter Corona-virus
forhåbentlig er lidt tættere på et normalt liv
igen. Og så alligevel ikke – for vi skal jo
stadig og konstant huske på, at den kan
komme retur på fuld kraft, hvis vi ikke passer
på os selv og hinanden.
Hele vores kunstkalender har i den
forbindelse måtte annulleres – indtil vi igen
kunne få overblik. Det gjorde, at vi kun nåede
at udstille kunstneren Jørgen Teik Hansens
udstilling ’Flere planer’ halvdelen af hans
udstillingsperiode. Alle hans værker har
faktisk indtil nu været ophængt i Kulturhuset,
men er netop returneret.

15 -16/08
kl. 11-15
Køge Kunstrutes udstilling
13/08
kl. 19.30
OBS OBS !!
Kunstforeningens Generalforsamling
3 - 4/10
Croquisfestivalen
23/08
kl. 14-16
Fernisering af udstilling af kunstneren
Fie Norsker
29/08-27/09 kl. 14-16
weekend i perioden.

Åben hver

Herefter blev følgende aflyst:
Croquisfestivalen, som skulle have fundet
sted ultimo marts.
Skovbo Kunstforenings Generalforsamling 20
april.
Kunstneren Jonas Pihls udstilling
’Overgange’ i april/maj. *)
Kunstneren Erik A Frandsens udstilling ’Tour
de France’ i maj/juni. *)
Kulturnatten i Borup er blevet aflyst og her
havde vi en fernisering, som nu bliver flyttet.
Maleri af Fie Norsker

Efterårets aktiviteter er nu planlagt som
følger:
9/8
kl. 11-15
Fernisering af Køge Kunstrutes udstilling i
anledning af foreningens 10-års jubilæum. 28
kunstnere udstiller.

11/10
kl. 14-16
Fernisering af udstilling af kunstneren Søren
Martinsen

17/10-08/11 kl. 14-16
Åben hver weekend i perioden.
15/11
kl. 14-16
Fernisering af årets Folkeudstilling.
21/11-13/11 kl. 14-16
weekend i perioden

Åben hver

*) Vi har på nuværende tidspunkt fået truffet
en aftale med
- kunstneren Jonas Pihl om at han udstiller i
januar/februar 2021 og
- kunstneren Erik A. Frandsen, at vi må
vende retur om anden udstilling.
Ifølge myndighederne må vi forsamles op til
max 100 personer – men det er ikke så ofte,
at vi bliver så mange. Men vi vil selvfølge
tage de forholdsregler som der skal tages og
håber at se jer til generalforsamling og
ferniseringer.
Vi vender retur med et nyhedsbrev i august,
hvor vi vil fortælles mere om de kommende
udstillinger.

De bedste hilsner
Skovbo Kunstforening

Indkaldelse til ordinær
generalforsamling 2020

Skovbo Kunstfoening
Torsdag, den 13. august kl. 19:30
i Borup Kulturhus’ udstillingshal
Dagsordenen iflg. vedtægterne som
kan ses på www.skovbokunst.dk
Evt. forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være bestyrelsen i hænde senest 6.august.

”Køge Kunstrute” kan i år
fejre 10 års jubilæum
28 kunstnere holder
fællesudstilling
Der udstilles malerier, trædrejning,
keramik, glasarbejder, emalje og
bronzeskulpturer

Fernisering søndag,
den 9. august kl. 11.00 – 15.00
i Borup Kulturhus
Åbent weekenden efter
den 15. og 16. august
kl. 11.00 – 15.00

