Ajour juni 2018
Indbydelse til medlemmernes sommerudstilling 14. juli – 5. august i Fuglsanghus
Fernisering lørdag den 14. juli kl. 14
20 medlemmer udstiller
Kjeld Sivertsen er udstillingsleder.
Indlevering mandag den 9. juli kl. 17-18.
Løbende udstillinger:
Louiselund: Hanne M. Winkel, Marianne Høyland og Merete Aaen, fra 25. maj til 20. august.
Lægehuset Kongevejs Centret 8: Lisa Haure fra 1. juni til 31. juli
Keramik
Værkstedet benyttes nu også om aftenen af enkelte medlemmer. Kontakt Inge Ravn for nærmere
oplysninger.
Der er ledige pladser på keramikhold mandag. Kontakt Pia Corell 27260640, piacorellpc@gmail.com.
Workshop
Steffen Bue holder et malerkursus med emnet ”Motiv, Komposition, Forberedelse” i Atelier Usserød i
weekenden 11.-12. august, kontakt Steffen Bue 30541656, buetegnlev@gmail.com. Det koster 50 kr. at
deltage.
Kulturdagen
Aktiv Kunst deltager i Kulturdag 2018 den 1. september kl. 10-17 på Ridebanen. Kulturdagen arrangeres af
Hørsholm Kommune. Aktiv Kunst vil være i 2 pavilloner, en med billedkunst og en med smykke- glaskunst
mm. som arbejdende værksteder
Kom og hjælp med at præsentere Aktiv Kunst, uddele af flyers, mv. Skriv til Kjeld Sivertsen.
ingksivertsen@gmail.com
Sæt kryds i kalenderen og afsæt tid til et besøg i løbet af dagen
Fuglsanghus
Som nævnt i Ajour-maj får Aktiv Kunst fra 2019 mulighed for at udstille i Fuglsanghus i 6 måneder frem for
de nuværende 4 måneder årligt. Den chance tager vi imod med kyshånd, for sådan kan vi bedre tilgodese
alle vores medlemmers udstillingsønsker.
Bestyrelsen arbejder på en model til at udnytte de ekstra måneder på en hensigtsmæssig måde.
Flere udstillinger er lig med flere arbejdsopgaver. Derfor vil udstillingsretten i 2019 også indebære praktisk
assistance i forbindelse med disponering, ophængning og nedtagning ud over de ekstra udstillingsvagter,
der nødvendigvis følger med.
Når et medlem fra 2019 tilmelder sig en udstilling, tilknyttes tilmelding til specifikke opgaver.
Bestyrelsen er ikke blevet større, og kan ikke løfte så mange ekstra opgaver alene.
Når funktionen er sat i drift på hjemmesiden, følger mere information om hvordan det bruges.
Det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum
Aktiv Kunst deltager i arbejdsgruppe for forslag til anvendelse af bygninger mm.
Ideer, kommentarer mv modtages meget gerne. Skriv til Kjeld Sivertsen ingksivertsen@gmail.com
Ajour
Nærværende ajour er det sidste i denne form. Fremover vil Gitte Snorgaard kun udsende nyhedsbrevet via
mail. De få medlemmer som ikke har e-mail vil få nyheder sendt med post.
Alle oplysninger om bestyrelse, arbejdsgrupper, bankforbindelse mv. kan findes på hjemmesiden
www.aktivkunst.dk

