FORMANDEN ORIENTERER !
GOD søndageftermiddag i oktober !
Det er allerede mørkt her klokken 17, vintertiden rykker os nærmere og vore
aktiviteter ændres !
I Afkørsel58 håber vi at se jer rigtig meget denne vinter, allerførst til den
spændende aften med Steffan Herrik og Jørgen Black Jensen på Kastaniehøj
onsdag d. 12. Nov. Kl. 19:00. I kan læse meget mere om aftenen i den indbydelse,
I får sammen med denne orientering.
Derefter kommer julearrangementet på Cerescenteret i Horsens onsdag d. 11.
dec kl. 19:00. Det hører i nærmere om senere.
Det jeg vil fortælle lidt om nu er de ting, vi allerede har oplevet sammen i
kunstforeningen, og det helt store var jo vores efterårsudstilling på Højvang i
september.
Mange af jer var forbi, og jeg tror I nød både den meget finere stald og især de 5
gode kunstnere, der havde deres værker hos os i den week-end.
Det blev en god udstilling og gode dage med pænt besøg, endda pressen havde
fundet vej og aviserne bragte fin reklame for vores forening. Måske I læste
artiklerne ?
I øvrigt tog bestyrelsen på en lille udflugt en af de sidste dage i juni. Vi besøgte
Holstebro og betragtede de mange skulpturer, der står i byens åbne rum +
kunstmuseet. Og vi tænkte på, om det kunne være af interesse for foreningens
medlemmer, at vi lavede en tur der til ? Alene Alberto Giacomettis ” Kvinde med
kærre” og Bjørn Nørgaards ” Borgerne fra Holstebro” er hele turen værd !
I går inviterede så Kunstforeningen Progres til tur til Gottorp Slot i Slesvig.
Desværre var vi meget få deltagere, ikke desværre for os, for vi havde en
formidabel dag, men ærgerligt for alle jer, der gik glip af kunstsamlingerne,
Nydamsbåden, skulpturparken og det gamle slot.
……………………
I morgen holder vi igen bestyrelsesmøde, og et af aftenens punkter vil være:
TUREN TIL AMSTERDAM forår 2015. Vil I med ?
I skal nok få meget mere om den rejse, når vi ved lidt mere, men allerede nu må I
gerne tænke på, at i Bededagsferien eller dagene omkring Kristi Himmelfart
tilbyder vi kunstrejsen til Holland.
Nok for nu……………………..oktoberhilsen med gyldne blade og solstrejf fra
Vibe

