Skovbo Kunstforenings medlemsnyt for marts måned 2020
Verden er af lave pga. Corona-Virus, og
det berører også Skovbo Kunstforenings
aktiviteter.
Borup Kulturhus - som rummer vores
arrangementer og udstillinger - ejes af Køge
Kommune. Kommunen følger Regeringens
og Sundhedsstyrelsens retningslinjer og
anbefalinger. Det betyder, at lukning af alle
kommunale lokaler er forlænget til og med
14. april 2020.
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

’FLERE PLANER’ - af kunstneren Jørgen
Teik Hansen, fik en meget kort udstillingsperiode. Vi måtte lukke ned efter en visning
på kun 3 weekends.

CROQUISFESTIVAL
Årets Croquisfestival, som skulle finde sted
her i denne weekend, - er blevet aflyst. Vi
havde glædet os. Arrangementet var på plads
og alt var i orden og arrangementet var
udsolgt med 70 deltagere.

Festivalen har vi flyttet til efteråret - den 3. og
4. oktober - og det tog deltagerne godt i mod.
Få ledige pladser haves nu.
Ring til Astrid 2537 2323

’OVERGANGE’ - af kunstneren Jonas Pihl.
Her har vi annonceret en fernisering søndag
5. april. Denne fernisering er aflyst. Jonas
Pihl står nu stand by til fernisering og
udstilling, når det kan lade sig gøre.

Jonas Pihl (f. 1978) er med sine farvestrålende, nærmest psykedeliske malerier et hot
navn på den danske kunstscene. De ofte
meget store lærreder med et høj-energisk
univers, som bogstaveligt talt giver gode
vibrationer.
Det er selve verdensrummet, og dens evige
skabelsesproces i både fortid, nutid og
fremtid, der er temaet i hans værker.
Det er malerier, man bliver i godt humør af,

samtidigt med, at man udfordres af deres
visuelle spidsfindigheder.

Dog vil vi arbejde videre på den og melde ud
til jer, så snart vi kan overskue, hvad der kan
lade sig gøre.

GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling er sat til mandag 20.
april. Men som verden ser ud på nuværende
tidspunkt, er det yderst usikkert, om det kan
gennemføres.
Men sæt endelig et kryds i kalenderen, så du
er klar, hvis dette skulle lykkes. Vi vender
tilbage, så snart vi ved mere om Regeringens / Køge Kommunes retningslinjer, hvad
angår antal personer der må forsamles og
om lokalerne i Borup Kulturhus igen må tages
i brug.
Jonas Pihl er uddannet fra Det Kgl. Danske
Kunstakademi og har udstillet i ind- og
udland, bl.a. på gallerier og museer i New
York, Miami, Spanien og Liverpool Biennalen.
Herhjemme har han udstillet på Kastrupgaardsamlingen, Holstebro Kunstmuseum og
er repræsenteret på Frederikshavns Kunstmuseum, Kunstens ”Museum of Modern Art” i
Aalborg og i mange kunstsamlinger.

KONTINGENT for 2020

FORÅRSTUR

Ja bare man diskret kunne gøre sådan!

Ja, vi var jo også gået i gang med at
arrangere en forårstur, men som situationen
er, bliver det heller ikke til noget.

Der er stadig en del medlemmer, som ikke
har indbetalt kontingentet. En mail fra
kassereren kan være gået i jeres spamfilter!
Pensionister, ægtefæller og unge under
uddannelse 150 kr.
Andre 220 kr.
Firmaer 800 kr.
Firma med hjælp til udstillinger 1.000 kr.
Kan betales til Reg.nr. 1551 konto 3335399
Nyd foråret og pas godt på hinanden
SKOVBO KUNSTFORENING

