Sept. 2019
Formanden orienterer
Kære Medlemmer af Afkørsel 58 !
Det må være på tide, at I får en lille hilsen fra mig nu, hvor efteråret er lige
udenfor og vinterens mange aktiviteter hober sig op.
Vi vil jo rigtig gerne se jer så meget som muligt, og den første store anledning
bliver vores udstilling, som Den Gamle Stald på Højvang åbner dørene for lige om
lidt.
Vi afholder fernisering fredag d. 20. september kl 19 – 21, og vi byder på et glas ,
I kan nyde det sammen med kunsten. Vore 5 kunstnere vil fortælle lidt om deres
værker, og Uffe vil skabe hyggelig stemning ved klaveret.
Lørdag og søndag er udstillingen åben fra 12 – 17. Lørdag kl 13 er der
frokostjazz med Uffe som solist og sandwich mm i baren ☺
I oktober kommer Sonja Hansen fra København og fortæller om sin tid som
håndmaler på Den Kongelige Porcelænsfabrik. Sonja vil fortælle om fabrikkens
historie og hun har sikkert nogle gode anekdoter.
Datoen er onsdag d. 30. oktober kl 19 på Højvang, på Rytmeloftet.
Dette arrangement vil vi følge op med et besøg på CLAY, Keramikmuseet i
Middelfart, der blandt andet har hele Den Kongelige Porcelænsfabriks historie
vist i keramik og porcelæn.
Datoen er søndag d. 17. november………….. nærmere præcisering følger.
Sæt kryds i kalenderen ved disse datoer og deltag i fælles begejstring over
kunstens mange udtryksmuligheder.
På glædeligt gensyn…….første gang ved udstillingen i Den Gamle Stald.
Mange hilsener fra
Vibe

KUNSTUDSTILLING
Jette Reinert
Tove Stender
Poul Christensen
Poul Kidmose
Brian Hougaard

20/9

22/9
2019

fredag kl. 19 - 21
lørdag og søndag kl. 12-17

F E R N I S E R I N G

20/9

kl. 19:00

Lørdag d. 21/9 kl 13 spiller Uffe Kristiansen frokostjazz

Cafeen byder alle åbningsdage på vin, kaffe, te og sandwiches

Udstillingen er åben for alle

fri adgang

“Højvang” Nørremarksvej 6, Ørum, 8721 Daugård
læs mere: www.afkorsel58.dk

