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Birger Bjerringfelt, kasserer – birgerlykke@live.dk 

Til Korsør Kunstforenings medlemmer. 
 

Mød frem til fernisering  
2. maj kl. 16-17 i Korsør Kulturhus 

 

"Det Nordiske Landskab" - Majken á Grømma. 
Vi glæder os til at se dig og få en kunstsnak på 
udstillingen . 
Majken á Grømma (1956-2016) havde sit kunstneriske 
virke i Odsherred og har udstillet hos os i 2008. 
 

                      
 
Kunstforeningens udstillinger resten af 2019 
Indtil videre er planlagt: 
I Korsør Kulturhus: 
Maj: "Det Nordiske Landskab" - Majken á Grømma.  
(den 11.-12. maj afholder SDK – Sammenslutningen af 
Danske Kunstforeninger -  årsmøde i Korsør) 
August: "Atelier Bo Halbirk" - Bo Halbirk med Cecile 
Gissot, Pekka Litmanen, Valia Eydis, Juliette Mangenot, 
Guilia Lionelli, Stanislav Marijanivic, Bob Meyer, 
Domitille Arai.  
(i september har foreningen generalforsamling) 
Oktober : "Blandt andet" - grafisk værksted, Næstved - 
Rene Tancula, Finn Andersen, Susanne Mark, Pascale 
Perge,  Torben Lundsted, Anne Gudrun Sejersen, Jo 
Møller, Anita Viola Nielsen, Till Junkel, Günther 
Blendinger, Palle Rud Christoffersen, Lars Holbroe.  
 

På Korsør Bibliotek: 
Juli: Fra vores samling udstilles 21 rammer med en ”big 
book” med Jørgen Gustava Brandts digtsamling ”Ud af 
intet kommer du blødt gående” med illustrationer af 
Robert Jacobsen. 
 
Hold øje med Korsør Posten og Sjællandske samt vores 
Facebook, hjemmesiden, kultunaut o.a. 
 

Vil du købe kunst? 
Hvis du er interesseret i køb fra en kunstner, som vi vil 
udstille, så kan vi måske samarbejde om det? 

 
                                                                      

    

           
 

Bøger og kunst er til salg  
som sædvanligt fra kunstforeningens ”Kunstmappe”, 
den er nu ikke længere i Kongegaarden; men det er 
nødvendigt at tage kontakt til formanden, hvis du vil 
have præsenteret mulighederne for grafiske værker, 
originale værker, bøger m.m. – Måske skal du give en 
gave? 
 
f.eks. Trondur Patturson 

           
Har du hentet medlemsgaven?   
Enkelte har endnu ikke hentet medlemsgaven. Den kan 
udleveres ved vore ferniseringer eller efter 
nærmere aftale med formanden.   
 

Gaven 2018-19        
 
Følg os på Facebook – korsoerkunst - og brug vores 
hjemmeside www.korsørkunst.dk 
 

På gensyn til ferniseringerne  
- med de bedste ønsker  
på bestyrelsen vegne - Finn Mikkelsen, formand. 
 
 


