Sommerhilsen 2017.
Kære Medlemmer af Kunstforeningen afkørsel 58 !
Vi pakker på livet løs ! I morgen går turen sydover, til Albanien, hvor
vi har lejet et hus i 3 uger. Sol og varme, et nyt og anderledes land
med smuk natur og gamle oldtidsminder + originalitet, da
turiststrømme endnu ikke har markeret sig så stærkt. Og kunst må
der også være noget af, så jeg glæder mig.
Men inden vi bakker bilen ud af indkørslen, skal I have en
sommerhilsen med tak for den interesse I har vist foreningen i det
første halve år.
Jeg håber, I var mange der oplevede Life Boats i Juelsminde og
Garden, Future, i Tangkrogen ved Aarhus.
Det næste vi byder på er den kunsttur til Lolland, som Progres
arrangerer. Ca 25 har meldt at de deltager, så det er en fin gruppe at
rejse med. Er der flere, der vil med, kan vi undersøge, om det er
muligt at få flere værelser på Kong Valdemar i Vordingborg. Alle
oplysninger finder I i tidligere udsendt mail.
I sommer er der flere muligheder for at opleve forskelligartet kunst.
I Hedensted, på Overholmvej, holder Kulturhus 17 åbent tirs.- fre. 15
– 18, hvor bordet er dækket med fristende sager, delikat og elegant
anrettet, og alt lavet af plastic ! Udstillingen er åben til 30. juni og
meget værd at se og Kulturhuset vil så gerne have gæster J Karen
Ozmec fortæller levende og engageret om tankerne bag og om
processen. Gratis entre.
I Vejle havn er netop åbnet Floating Art, en anden gratis fornøjelse,
hvor kunst, vand og land går i dialog med hinanden. Udstillingen
varer sommeren over, til slutningen af august, så der er rig lejlighed
til at nyde den, til at undres og forundres over sælsomme påhit.

I Brande er der i den kommende week-end Street Art Festival med
fantastiske gademalerier. Hvis det hele ikke ødelægges af regn og
uvejr er det utrolige kunstværker, der skabes der og mange steder
snydes øjet til at tro, de ser, hvad der ikke er.
Det besøg er også gratis J
I næsten sidste sætning vil jeg minde om den lidt længere kunsttur til
Bornholm i maj 2018. Der kommer oplysninger senere om tilmelding
og også et program. Men tænk gerne over, om ikke det lige er turen, I
ikke må gå glip af J. Maj 10 – 13. 2018.
På falderebet vil jeg orientere om, at vores nye hjemmeside er på
trapperne. Mette er ved at gøre den helt færdig og det bliver dejligt
igen at kunne orientere om og vise, hvad Afkørsel 58 står for og
byder på.
Den gamle eksisterer stadig, men bliver ikke opdateret.

God sommer ønsker jeg jer alle og glæder mig til vi ses til sidste del af
kunståret 2017 efter ferien, hvor vi blandt andet viser jer 5 gode
kunstneres værker på Højvang i september.
Mange hilsener fra
Vibe

www.afkoersel58.dk

