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Kære medlem

Sommeren har været lang og varm og vejret har bakket
smukt op om om H.C. Andersen festivalen. Festivalen
blev til en flot perlerække af arrangementer, hvor også
kunsten fik lov til at markere sig smukt. Fantastiske
ferniseringer, besøg af udenlandske kunstnere, bådfart på
Odense å med Dixiland orkester, gourmetmiddag i Ny
Vestergade og jeg kunne blive ved. Kunstgaden, Ny
Vestergade, havde meget at byde på.

Tusind tak til de medlemmer der hjalp i H.C.Andersen ugen.
Vi takker alle der lagde vejen forbi, og ikke mindst de 35 nye
medlemmer, som vi glæder os til gode kunstoplevelse sammen med.
De nye medlemmer har nu også mulighed for at vinde spændende
kunst på generalforsamlingen fredag den 24. april 2020 og deltage i
vores og galleriets arrangementer.
Bestyrelsen er godt i gang med indkøb af de kunstværker, der skal
bortloddes til medlemmerne på generalforsamlingen. Værkerne kan
ses på flg. link: https://www.gallerierasmus.dk/odense/kunstforening-odense/indkobte-vaerker-kfodense

Lodtrækning af grafisk værk af Anne Brerót
I forbindelse med H.C. Andersen festivalen blev der udloddet et kunstværk til et nuværende medlem, der
skaffede et nyt medlem.
Den heldige vinder af grafisk værk blev: Fugl ApS

Kommende arrangementer
Kunst og videnskab 4.11.19 kl. 18.30 Ny Vestergade 9
Kunstforeningen har haft fornøjelsen af to besøg på SDU, hvor
Mogens Davidsen på sin lune facon har delt ud af sin store viden om
kunst. På vores sidste besøg havde vi den glæde at se Mogens
Davidsens egne malerier.
Mogens arbejder endvidere med et forskningsprojekt om kunst og
videnskab. Den viden vil han gerne dele med os.
Forskningen tager udgangspunkt i såvel billedkunst, litteratur som
musik i modernismen. Han er mest interesseret i form, dvs. hvordan
de forskellige kunstarter er komponeret, og hvordan de skaber
beslægtede stilgreb for at give et udtryk, der appellerer på en særlig
måde til den menneskelige bevidsthed.
Her kommer et element af det, man kalder neuroæstetisk ind i billedet, og det handler om, hvordan
særlige udtryk påvirker særlige områder i hjernen.
Mogens Davidsen fokuserer på den ”primitive” del af hjernen, hvor også følelsen af angst bliver
forvaltet. Hans tese er, at hjernens behandling af angst er nøje forbundet med den måde, de
respektive kunstarter virker på.
Kunstforeningen byder på et glas vin og der vil blive mulighed for at diskutere med Mogens
Davidsen.
Prisen for arrangementet er 50 kr.
Tilmelding og betaling til foreningens konto 9570-12617070 med angivelse af medlemsnummer og
antal deltagere.
Tilmelding senest 28. oktober.

Julegave fra Gallerie Rasmus den 22. november 2019 fra
kl. 13
Gallerie Rasmus er igen i år den glade giver af et grafisk værk til
kunstforeningens fremmødte medlemmer på ovennænvte dato.
Du kan også gøre et godt julekøb i Gallerie Rasmus når du alligevel er
der.

Udlandstur 2020
Der arbejdes i skrivende stund med en tur til Bergen.
Et program med kunst-, musik- og naturoplevelser er på
tegnebrættet.
Turen planlægges til at foregå i midten af september, og vi
regner med 3 overnatninger. Du hører nærmere senere.

Afviklede arrangementer
Lyon 1 og 2
På grund af den store interesse fra vores medlemmer var ikke
mere en to grupper i Lyon fra d. 6.-10. og den 13.-17. september –
i alt med 51 deltagere. Lyon tog imod i strålende sommervejr – sol
og 30 grader om dagen og lune aftener med op til 24 grader.
Bedre kunne det ikke være.
Hotel Phénix i den nordlige del af den gamle by ud til floden
Saone, var en hyggelig og perfekt base for vores aktivitet.
Besøg på søndagens kunstmarked,
guidet rundvisning i ”den gamle by” og Musée des Beaux-Arts,
besøg på det ny Musée de Confluence, beliggende hvor
floderne Saone og Rhone løber sammen, sejltur på Saone,
guidet tur på Silkemuseet med indføring i silkevævningens
kunst og historie, besøg på markedet ved La Croix-Rousse og i
Halles de Beaucuse. For slet ikke at tale om de lokale
kulinariske oplevelser på de Bouchoner vi spiste på.
Mætte af mad og indtryk kunne vi flyve hjem med endnu en fantastisk og indholdsrig
udlandstur i bagagen.
Kunstforeningens hjemmeside
https://www.gallerie-rasmus.dk/odense/kunstforeningen-rasmus-odense

Hold øje med vores hjemmside. Her vil du løbende kunne finde de nyeste informationer
Facebook:
Vi er også på facebook – klik ind https://www.facebook.com/Kunstforeningen-Rasmus-Odense671768176547193/

og følg med i vores aktiviteter.
Galleriets hjemmeside
Husk at du ikke automatisk får Nyhedsbrev til Gallerie Rasmus. Gallerie Rasmus afholder mange
forskellige arrangementer, bl.a. ferniseringer og efterferniseringer. Vil du være opdateret , så skal du
giver galleriet din mailadresse. Se tilmeldingen på denne side https://www.gallerie-rasmus.dk

Kunstforeningen har brug for dig
Vi vil gerne inddrage interesserede medlemmer i kunstforenings arbejde, så vi kan fastholde og
udvikle vores aktiviteter. Har du lyst til at give en hånd med til flg.



Ideer til kommende arrangementer
At medvirke til vores arrangementer

hører vi gerne fra dig. Send en mail til anne@fugl.biz
Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus

Kommende udstillinger i Gallerie Rasmus Ny Vestergade nr. 9
Oktober
Fra 25.10 til 16.11

Quim Domene & Salvador Dalí i Gallerie Rasmus, Odense

November
Fra 22.11 til 23.12.

Jul i Rasmus

Foreningsgoder.
Rabat ved kunstkøb i Gallerie Rasmus
Der skal for god ordens skyld erindres om, at kunstforeningens medlemmer kan få 10% rabat ved køb
af kunstværker til priser over 2.500,- kr.
Rabat ved leje af sommerhus i Skagen
Elsemarie og Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af spændende
bolig i Skagen. Se mere herom på galleriets hjemmeside.

Venlig hilsen
Anne Fugl
Formand
Mobil: 51 90 77 47
Mail: anne@fugl.biz
Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus

