Juni 2016
Formanden orienterer !
Det er temmelig mørk nat udenfor…….hvor er de lyse nætter blevet af ?
Jeg er sent oppe på grund af alt for megen travlhed i skolen og nu kuffertpakning,
i morgen begynder vores ferie, og jeg GLÆDER mig 
Men først en sommernatshilsen til alle medlemmer af Kunstforeningen Afkørsel
58 med en lille orientering om, hvad sommeren har af tilbud på kunstscenen, og
lidt om det vi har lavet siden sidst.
Også en hjertelig velkomst til nye medlemmer og en TAK og farvel til de par
stykker, der ikke længere ønsker medlemskabet. Kom gerne igen en anden gang.
For ikke så længe siden inviterede vi til en byvandring i Vejle med Bodil Øllgaard
som rundviser i byens åbne rum med skulpturer, arkitektur og anden kunst. Vi
var vel små 40 mennesker, der vandrede igennem byen og blev klogere på
kunsten og de tanker, man som byplanlægger har med sin by. Det var en god og
hyggelig aften og vi var glade for, at så mange bakkede op om arrangementet.
Desværre var der ikke nok tilmeldte til at gennemføre besøget i Christianskirken
i Fredericia og Keramikmuseet i Middelfart, så vi aflyste. Dog tænker vi, at det
kunne være tidspunktet , der ikke var så godt, foråret er en travl tid for mange, så
måske finder vi en anden gang, hvor vi kan fordybe os i Bjørn Nørgaards
billedunivers og keramikkens forunderlige udtryksformer.
Trods alt for mange afbud fra bestyrelsens medlemmer i sidste øjeblik
gennemførte vi Bestyrelsesudflugten til Odense, hvor vi besøgte kunstmuseet
Brandts og også så på skulpturer i byen og i Eventyrhaven. Det var inspirerende
og måske byder foreningen en dag på en tur til Odense. Så er det bare med at
hænge på, for der er meget at komme efter 
Nu holder foreningen sommerferie, men det betyder jo ikke, at kunstlivet ligger
brak. I Brande er der i juli måned gadekunst, hvor dygtige kunstnere laver
anamorfer, en kunstform, hvor øjet bliver snydt til at se noget, der ikke er, som
man tror. Det er gratis at gå en tur gennem byens gader og lade sig forundre over
de dygtige kunstneres frembringelser på asfalt og fliser.
I Vejle er der fernisering på Floating Art i havnen d. 21. august, hvor Vejles
Festuge indledes. Dette er også gratis.
I Afkørsel 58 inviterer vi til kunstneraften d. 18. august. Dette er ikke indskrevet i
årsprogrammet, det er en bonusaften, hvor billedkunstneren Dorthe Berg vil
fortælle om sin kunst og vise os nogle af de spændende malerier, der hænger i
hjemmet hos Carsten og Giske Risager i Ørum. Sæt kryds i kalenderen; det bliver
en hyggelig aften, og der kommer nærmere info, når vi nærmer os.
Mere har jeg vist ikke at meddele i denne omgang.

God sommer hjemme og ude ønsker jeg alle medlemmer. Der er kunst mange
steder og jeg håber, I benytter jer af de mange tilbud, der er.
Rigtig mange hilsener fra
Vibe
Afkørsel 58

