Kære Afkørsel58..................FORMANDEN orienterer lll, september 2013 !
Regnen slår mod ruden, det mørkner lidt tidligere nu og vi kryber inden døre.
Det er godt at tænke tilbage på en solrig sommer og på en herlig søndag i Kerteminde, hvor
Johannes Larsen-museet viste sig fra sin smukkeste side. Vi var ca 30 medlemmer af sted, og det
blev en dejlig dag.
Villaen, værkstederne og udstillingerne var spændende at gå rundt i, men parken er så stor og
rummelig, at det var svært at holde sammen på os som gruppe.
Bestyrelsen vil prøve at tage højde for en lignende situation i fremtiden, og så håber vi ellers, at I
fandt det vedkommende at iagttage forskellen på de to kunstnerkoloniers måder at viderebringe
deres indtryk af fiskermiljøerne. Skagenkunstnerne som "gæster" og betragtere af det eksotiske
miljø, de rejste til fra storbyen, Kertemindekunstnerne, hvor mange af dem selv var fiskere og
hørende til miljøet, som skildrere af hav og liv, deres by, hjem og livsvilkår.
Bestyrelsen havde jo planer om at tage på en inspirationsudflugt, men mange travle menneskers
kalendere ville det ikke, så vi har udsat udflugten og håber foråret vil give os muligheden.
Inspiration skal dog ikke mangle og vi glæder os over, at vi nu er i frugtbart samarbejde med
Kunstforeningen Progres i Horsens. Kunstforeningen Progres har en stor styrke i kendskabet til
samtidskunsten og til kunstnere i Danmark og Tyskland, og vi håber, I alle vil føle jer meget
velkomne til at deltage i de arrangementer, Progres udbyder.
Efterårsprogrammet fra Progres fik I tilsendt for ikke længe siden og jeg kan tilføje, at kør-selvudflugten lørdag d. 16. november bl.a. vil gå til Janusbygningen i Tirstrup ved Varde, et meget
spændende kunst"mekka". Progres arbejder lige nu med at få en af de udstillende kunstnere til at
komme og fortælle om sin kunst.
Senere, torsdag d. 5.december, er der julearrangement i Ceresbygningen, Horsens, 19:00 - 21:00.
Tilmelding til Progres' s arrangementer: info@galleriprogres.dk eller 86550518/ 28737601.
I vores eget regi er næste vigtige begivenhed efterårsudstillingen på Højvang, og det er snart :-)
Fredag d. 20. september kl. 19:00 er der fernisering af udstillingen, der i anledning af vores 10 års
jubilæum er udvidet, så vi har 6 kunstnere, der udstiller i 2 af Højvangs stalde.
I har for kort tid siden modtaget indbydelsen til udstillingen, og der kan I se, hvilke kunstnere, vi
har inviteret og se en smagsprøve på deres værker.
En af kommunens "byrødder", Hans Jørgen Hansen, vil åbne udstillingen.
Vi håber, at I vil komme talstærkt og meget gerne flere gange i løbet af week-enden.
Husk i øvrigt, at der er udlodning af et af udstillingens værker blandt de medlemmer, der besøger
udstillingen:-). Den lodtrækning finder sted søndag d. 22. sept. kl. 15:00.
Kaffe, kage, vand og vin kan I købe i den hyggelige café på stedet.
Lige efter udstillingen, torsdag d. 26. september, er der info-møde om Berlinturen i Kirkecenteret i
Hedensted kl. 19.30 - 21:30. Her er I alle velkomne, også selv om i ikke hører til blandt de 30
medlemmer i Afkørsel58 og Progres, der skal med til Berlin i oktober.
Til dette arrangement vil jeg meget gerne have en tilmelding, så vi kan have kaffe og kage nok til
alle ! - vibecapion@gmail.com.
Det var alt i denne orientering fra formanden for Afkørsel58.
Vibe Capion

