Skovbo Kunstforenings medlemsnyt for april måned 2020

17. maj-21. Juni
Erik A. Frandsen – en fantastisk kunster
som bl.a. medvirkede ved udsmykningen af
Frederik 8.s Palæ på Amalienborg.
Her bidrog han med et værk i Kronprinsesse
Marys arbejdsværelse samt udsmykkede
hele Spejlsalen.
Ved Tour de France 2019 malede (Oliekridt)
han værker hver eneste dag om hændelser i
dagens løb. Det blev tæt på 80 værker og en
del af disse værker havde vi glædet os til at
udstille.
Kære medlemmer
I Skovbo Kunstforenings ”Medlemsnyt for
marts måned” bad vi Jer om, at sætte X i
jeres kalender mandag 20. april. En dato,
hvor vi håbede og regnede med, at skulle
afholde årets generalforsamling. Men efter,
vores statsminister har rykket datoen for forsamlinger med højst 10 deltagere –
foreløbig frem til 10. maj, kan det ikke lade
sig gøre.
Vi har ikke sat en ny dato af til generalforsamlingen, da ingen ved, hvad restriktionerne vedrørende Corona-virus bliver
herefter. Vi må afvente hvad Køge
Kommune, myndigheder og regering
beslutter.
Skovbo Kunstforening havde følgende
udstillinger klar her til foråret og
sommeren:
5. april-10. maj
Kunstmaleren Jonas Pihls udstilling
’Overgange’. En udstilling med smukke
og farvestrålende, nærmest psykedeliske
malerier og som er et hot navn på den
danske kunstscene. Vi beskrev denne
udstilling i det seneste Medlemsnyt Marts.

August
Køge Kunstrute har 10 års jubilæum i år og
afholder - måske - i den anledning en
udstilling i Kulturhuset.

28. august

KONTINGENT for 2020

Borup Kulturnat og fernisering af en udstilling
med kunstneren Fie Norsker.
Men Borup Borgerforening har nu oplyst, at
pga. Coronakrisen er årets kulturnat nu aflyst
og bliver ikke flyttet til anden dato.
Ja, verden er af lave – og tilsvarende gælder
desværre også for vores arrangementer. På
nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget
nagelfast om, hverken årets generalforsamling eller om kommende udstillinger/arrangementer.
Så snart vi har nogle fakta at forholde os til
og arbejde videre med – vender vi fluks
tilbage.

Bare man diskret kunne gøre sådan!
Vi var da heldige, med dette opslag i sidste
måned. Nogle få betalte.
Prisen for medlemskab (beløbet der bl.a.
anvendes til gevinster på generalforsamlingen) er:
Pensionister, ægtefæller og unge under
uddannelse 150 kr.

Rigtig god Påske
og pas godt på hinanden
SKOVBO KUNSTFORENIG

Andre 220 kr.
Firmaer 800 kr.
Firma med hjælp til udstillinger 1.000 kr.
Kan betales til Reg.nr. 1551 konto 3335399.

Følg med på vores hjemmeside, hvor vi vil
opdatere vores aktiviteter - så snart vi er på
den anden side af Corona-virus.
www.skovbokunst.dk

Er det lettere, kan I indbetale til
mobilpay 2537 2323, Astrid Tyroll.

