Kunstforeningen Brænderigården Horsens
Nyhedsbrev nr. 9 - august 2009
Vi fortsætter rejsen i kunstens verden, hvor kommende arrangementer er:
Fredag d. 11. september 2009 kl. 17.00 (og 19.00):
hvor der er fernisering i galleriet med kunstneren Jens Bredholt kl. 17.00 og efterferniseringsarrangement med spisning for medlemmerne kl. 19.00.
Jens Bredholt deltager også, og vil efter middagen fortælle om kunsten.
Pris per person 100 kr. (gæster 125,-) som betales ved indgangen.
Tilmelding på info@gb-h.dk eller telefon 76251445 senest 4. september.
Tirsdag d. 6. oktober 2009 kl. 19.00:
Lidt om kulturen i Horsens, og et bud på, hvor vi er på vej hen
Frank Panduro (Horsens & Friends A/S) kommer og fortæller om kulturen i Horsens.
Vi beder om tilmelding senest 1. oktober på info@gb-h.dk eller telefon 76251445
Oktober/november: ”Det dækkede bord – madkultur i kunsten”
Bente Hammershøy holder fem foredrag i galleriet, om kunst og kultur, med efterfølgende
smagsprøver og vin afstemt efter aftenens tema:
Tirsdag 20. oktober 2009 kl. 19.30-21.30
Madens kontekst i hellige og verdslige sammenhænge, hvor der serveres lakseruller, crostini, vindruesalat, og hertil æblecider, calvados og vin.
Tirsdag 27. oktober 2009 kl. 19.30-21.30
Fra allegori til stilleben, hvor der serveres skinke m/oliven, melonstykker, ostebidder og hertil rødvin.
Tirsdag 3. november 2009 kl. 19.30-21.30
Madsteder, måltider og madkultur, hvor der serveres østers med citron og krabbetærter og hertil
champagne og vin.
Mandag 9. november 2009 kl. 19.30-21.30 NB: Bemærk datoen er ændret fra tidligere annonceret!
Mad og drikke, hvor der serveres dadler med bacon, nødder og hertil portvin.
Tirsdag 24. november 2009 kl. 19.30 -21.30
Bordet, hvor der serveres sandwich og øl.

Pris per person for medlemmer 375 kr., (gæster 475 kr.), for alle 5 foredrag som betales ved
indgangen ved første foredrag.
Bindende tilmelding på info@gb-h.dk eller telefon 76251445 senest 1. oktober 2009.
Indkøbte værker kan ses på foreningens hjemmeside via link på www.gb-h.dk
Se dér også nyt om medlemsfordele - bl.a. 10 % bonuscheck på dit indkøb i galleriet.
Vi glæder os til at møde medlemmerne og deres gæster.
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