Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Nyhedsbrev nr. 18 - september 2011
Efter et fornøjeligt sommerarrangement med vinsmagning i august ser programmet for
efteråret således ud:
Fredag den 23. september kl. 19.00 indbydes til efterfernisering og spisning i galleriet
med kunstneren Pernille Struer. Som vanlig er det i forlængelse af ferniseringen, som er
mellem kl. 17 og 19. Arrangementet koster kr. 125,- (medlemmer i medlemsfortegnelsen)
og kr. 150,- (gæster) og inkluderer spisning og drikkevarer.
Tilmelding senest 17/9 2011, på mail info@gb-h.dk eller 40136886.
Onsdag den 5. oktober kl. 10.00.
Deltagelse i optagelse af radioprogrammet Cafe Hack.
Der er tidligere udsendt indbydelse til en dejlig og sjov formiddag i Aarhus, hvor radioprogrammet med den populære vært Søren Dahl skal optages.
Se indbydelsen om arrangementet og tilmeld senest torsdag den 1. september.
Foredragsrække med Bente Hammershøy
4 tirsdage i perioden september - november (19.30 - 21.30).
Vi fortsætter tidligere års succes med en ny foredragsrække med Bente.
Bestyrelsen henviser til den udsendte indbydelse, som mere detaljeret fortæller om indholdet i foredragsrækken på de 4 tirsdage 27.9., 11.10., 25.10. og 8.11.
Alle foredragene afsluttes med lidt spiseligt og drikkevarer.
Det hele er inkluderet i prisen og hele foredragsrækken koster kr. 400,- (medlemmer i
medlemsfortegnelsen) og kr. 500,- (gæster).
Tilmelding senest mandag den 19. september på info@gb-h.dk eller 4013 6886.
Jule- og kunsttur til København lørdag d. 19. - søndag d. 20. november
Sidste år gik turen for 1. gang til Hamburg og succesen følges i år op med en weekendtur til København
Turen starter lørdag morgen med tog fra Horsens, og der arbejdes for tiden intensivt med
programmet, som forventes at omfatte teater eller operabesøg, teatermiddag, et eller flere museums/galleri besøg og dertil lidt tid på egen hånd (shopping, cafebesøg, Tivoli
el.lign.).
Der bliver overnatning på kvalitetshotel, og vi er hjemme i Horsens igen sidst på søndagen. En nærmere indbydelse forventes meget snart, og vi glæder os…………….
Lørdag den 3. december kl. 14 indbydes der til lidt julehygge i Galleriet.
Som sidste år vil der i forlængelse af ferniseringen (Jes Norby) blive et julearrangement
med lodtrækning, gløgg og æbleskiver.
Nærmere invitation følger, når arrangementet nærmer sig.
Art Copenhagen i Forum København – www.artcopenhagen.dk
I weekenden 16. – 18. september udstiller en lang række Gallerier i Danmark og det øvrige Norden i Forum.
Kunstforeningen har rekvireret nogle adgangskort til udstillingen, og medlemmer kan gratis bestille og afhente kortet, der giver adgang for 2 personer.
Bestilling sendes til info@gb-h.dk .
Husk Kunstforeningens medlemsside på info@gb-h.dk. Her kan du også fortsat læse om
andre medlemsfordele med medlemskortet.
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer og gæster i efteråret.
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