Kære Afkørsel58...........FORMANDEN orienterer ! Maj 2013
Det er lidt nyt, dette her med, at formanden orienterer, men nu gør jeg det denne første gang,
og så ser vi, om det vil gentage sig :-)
BERLIN-turen i oktober:
JA, den bliver til noget, og der er meldt 26 deltagere til.
Skulle der være flere, der har fået lyst til at være med, kan det sagtens nås. Skriv til mig, og jeg
prøver at få værelse til jer.
Prisen er stadig 2800,00 for det hele: transport fra Vejle, hotel med morgenmad, guider,
museumspas og infoaften først på efteråret.
Det rå program kan læses i årsprogrammet fra Afkørsel58.
Noget nyt i foreningens liv er, at vi nu samarbejder med en lille kunstforening i Horsens,
Kunstforeningen PROGRES. Flere af dens medlemmer har meldt sig til Berlin-turen og jeg
glæder mig til at være sammen med dem også.
For at gøre samarbejdet smidigere har jeg ladet mig indvælge i deres bestyrelse som menigt
medlem.
Når Progres har et program for det kommende halvår klar, sender vi det til jer.
Vi samarbejder også med TUK - Tørring Uldum Kunstforening, og I er alle velkomne til deres
arrangementer. Flere af jer var til deres påskeudstilling og jeg håber, I var glade for det.
Ved alle arrangementer hos vore "søsterforeninger" har I adgang på samme vilkår som ved
vore egne arrangementer, men ved generalforsamlingerne holder vi skodderne tæt lukkede. Vi
kan naturligvis deltage i generalforsamlingerne hos hinanden, men kun ved vores egen
generalforsamling kan I deltage I lodtrækningen om kunstværker.
Vores næste arrangement i foreningen er turen til Sculpture by the Sea ved Aarhus.
Kunstværkerne er ved at ankomme til Aarhus og er ved at blive samlet i godshallerne. Snart
kommer de ud i sandet, vandet og skoven. SPÆNDENDE....................
JEG glæder mig til at se det hele og til at vise jer hele "udstillingen".
Send mariehøns af sted for at bede om godt vejr den aften, vi er der :-).
Ud over alt dette er vi i gang med at arrangere vores efterårsudstilling, som markerer
foreningens 10 års jubilæum.
Og turen til Kerteminde og Johannes Larsen glemmer vi ikke :-)
PÅ GENSYN i fælles glæde over kunsten.
Vibe
Afkørsel58

