11. maj 2021
Kære Medlemmer af A2ørsel 58 og Progres !
Vi er rig=g glade for, at vi nu kan se lidt ud over den trælse corona=d, der har lammet al ak=vitet I
vore kunsGoreninger.
Det må vi prøve at råde bod på, og derfor har vi sammensat et program for resten af 2021, og vi
håber naturligvis, at I vil synes om de arrangementer, vi inviterer jer =l at deltage i.
I første omgang får I en oversigt her i denne orientering, men lige pludselig sender jeg en ”rig=g”
kalender =l jer, når vi ved, hvad Progres vil byde ind med resten af året.
Helt anderledes end sædvanligt, vil vi gerne mødes med jer i løbet af sommeren.
Søndag d. 27. juni, 13:00 : Street Art i Brande.
Torsdag d.22. juli, 18:30: Museum Jorn: Jorn og Miro
Søndag d.8. august, 11:30: ”Skovsnogen”, Deep Forest Land Art. Kibæk. Kør-selv-med madkurv.
Fre 17.-19. sept: Kunstuds=lling på Højvang
11., 18. og 25. nov, 19:00: Vibe og Knud Capion viser ” Gud i kunsten – fra katakomberne =l Bjørn
Nørgaard”. Højvangs Rytmelo_et lægger lokaler =l.
I 2022 vil vi a`olde dobbelt generalforsamling onsdag d. 23. februar. Det er generalforsamlingerne
fra 2019 0g 2020 vi a`older på Kastaniehøj, Hedensted. Der vil være dobbelt så mange værker =l
udlodning, så mange vil gå glade hjem ☺
I vil i god =d inden et arrangement modtage en invita=on med alle relevante oplysninger.
Desværre har corona=den tæret lidt på vores antal af medlemmer, og vi har ikke helt så mange
kon=ngentpenge at indkøbe kunstværker for. Vi håber stadig, at nogle af jer har glemt at indbetale
kon=ngentet, men I kan godt nå det endnu og vi håber I vil hænge på endnu et år.
Skulle I have kontakt med nogle mennesker, der gerne vil være med i A2ørsel 58, må I huske, at I
modtager et originalt stentryk, når det nye medlem har indmeldt sig ☺.
Med de bedste hilsener ønsker vi jer velkommen =l et nyt kunstår.

På bestyrelsens vegne / Vibe

