Medlemsnyt - januar 2022
Kære kunstvenner
Ja, så har vi passeret datoen 17. januar
og her fik, blandt mange andre kulturbegivenheder - også kulturhuses – lov at
åbne igen.

Fernisering på denne udstilling
’Rejse-akvareller’ er nu sat til at finde
sted søndag 30. januar kl. 14-16.

Vi omtaler kort her nogle af de arrangementer, som er på vej.
I ’Medlemsnyt/december’ var disse arrangementer fyldigt beskrevet.

Traditionen tro, så plejer vi ved årets
første udstilling at fejre nytåret og på
trods af, at vi nu er i slutningen af januar,
så fejrer vi selvfølgelig nytåret med
’bobler’, kransekage og dejlig musik
denne søndag.

Vi håber og ønsker for alle, at vi går et
dejligt forår i møde

Vi håber at mange kommer forbi – så vi
kan sige godt nytår.

Rejseakvareller

Litteratur og kunst

En smuk udstilling af kunstneren Paul
Beckett, som skulle have haft fernisering i
begyndelsen af januar men måtte udsættes.
Af denne grund deltager Paul Becketts
enke, Beatrice ikke, da hun er rejst tilbage til Spanien. Ole Villadsen fra
Refugiet Fundacion Valparaiso i Andalusien vil tage os med på en rejse i Paul
Becketts billeder.

’Hulemennesket’ bliver det næste
arrangement og er om kunstneren Johan
Thomas Lundbye (1818-1848).
Han tilhører den yngste generation af
danske guldaldermalere, og det var landskabsmaleriet, der blev det centrale i
hans karriere. En kunstner som døde
ganske ung i en alder af 29 år gammel.
Romanen er skrevet af forfatteren Peter
Løhr.
I foredraget tager Peter Løhr os med på
en tankevækkende rejse til Guldalderens

kunstnermiljø i Rom, Danmark og resten
af Europa, hvor også Marstrand, H.C.
Andersen, Grundtvig og Kierkegaard er
med.
Her præsenteres store kunstværker og
endnu større personligheder, der alle
satte deres præg på deres tids europæiske kultur og kunst og har sat dybe
spor i nutiden. Og det bliver gjort med et
glimt i øjet, sproglig spidsfindighed og
stor humor i ’Hulemennesket’.

”En ny, unik stemme” har Information
kaldt forfatteren Peter Løhr, der med sin
anmelderroste roman ’Hulemennesket’
har skrevet en underholdende og levende
roman om den berømte Johan Thomas
Lundbye.
OBS – Dette arrangement er flyttet fra
primo februar til torsdag 24. februar kl.
19.00.
’Adam i Paradis’ er endnu et
arrangement – tirsdag 3. maj kl. 19.00 og omhandler kunstneren Kristian
Zahrtmanns (1843-1917) liv. Romanen er
skrevet af forfatteren Rakel HaslundGjerrild.

Kulturforeningen i Skovbo, KIS i Borup
Kulturhus, og billetter kan købes her:
https://www.place2book.com/sw2/sales/d5t
aiqj1v9

Generalforsamling
Skovbo Kunstforening afholder
generalforsamlingen mandag 25. april kl.
19.30 i Borup Kulturhus. Mere herom når
vi er lidt tættere på datoen.

Nyt om kontingent
For at gøre kontingentindbetalingen mere
tidssvarende, har bestyrelsen besluttet at
anvende NemTilmeld til indbetaling af
kontingent og tilmelding til nogle af vores
arrangementer.
NemTilmeld er et dansk udviklet
tilmeldingssystem, som er til gratis
afbenyttelse for foreninger, hvor der ikke
er tilknyttet aflønnede medarbejdere.
Bestyrelsen ser frem til, at NemTilmeld vil
gøre registrering og opkrævning lettere.
Samtidig ser vi også frem til, at det vil
være til fordel for medlemmerne ved
kontingentbetaling og/eller tilmelding til
arrangementer.
En af de nærmeste dage vil I via
’NemTilmeld’ modtage en henvendelse
om indbetaling af kontingent for 2022.
For at mindske usikkerhed og
tvivlsspørgsmål med NemTilmed, se det
vedhæftede bilag:
Introduktion til NemTilmeld.pdf
Følg altid med på vores hjemmeside –
www.skovbokunst.dk

De bedste hilsner fra bestyrelsen
Litteratur og Kunst
afholdes i samarbejde med biblioteket og

