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    NYT 2022.08.03 

 

Kære medlem 
 

Vi håber I nyder den danske sommer og har fået en masse gode oplevelser, men der er forhåbentlig 

stadig plads til nogle flere.  

 

I Kunstforeningen er vi altid på udkig efter nye og spændende fællesoplevelser. Har I selv ideer til 

spændende oplevelser så kontakt os endelig på mail eller telefon. 

 

I H.C. Andersen ugen er Kunstforeningen igen repræsenteret i gaden med gode tiltag og en snak 

med nuværende og kommende medlemmer. 

 

Fællesspisning den 25. august kl. 18.30 
 

Derudover har vi fået mulighed for at skabe endnu 

en fælles oplevelse for vores medlemmer. 

Torsdag den 25. august vil kunstforeningen sørge for 

en anretning med lækker laks og rejer fra Skagen 

samt ost.   

 

Antal: max 40 personer.  

Tid: 25. august kl. 18.30  

 

Pris: 200 kr. inkl. et glas vin eller en øl 

Sted: Gallerie Rasmus 

Tilmelding senest 20. august 

Tilmelding ved betaling efter først til mølleprincippet til foreningens konto: 9570-12617070 med 

angivelse af HCA + medlemsnummer + navn og antal deltagere.  

 

Svendborgtur mandag den 19. september kl. 16.00 - Kostumarium samt 

Retsbygningen  

 
Hvorfor et Kostumarium? 
Hvad ville Star Wars eller Game of Thrones være uden kostumer, der fortæller os hvem der er de 
gode og hvem der er de onde? Eller Matador og Badehotellet uden kostumer, der fortæller os 
hvilket samfundslag de forskellige karakterer tilhører? 
Kostumer er altid med til direkte eller mere ubemærket at formidle og understrege det 
dramatiske budskab. Dette er kernen i godt kostumedesign og er omdrejningspunktet for 
Danmarks Kostumarium. 
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Illustreret gennem udstillede kostumer fra kendte teater-, tv-, og filmproduktioner formidles hvad 
godt kostumedesign kan og hvorfor det er afgørende i dramatisk og politisk fortælling. 
 
 
Thomas Sjølander vil give en introduktion til sit broderiarbejde og derefter til 

kostumeudstillingen Pomp og Pragt samt Fjeren og Rosen. 

 

POMP & PRAGT  

 

i skal se særudstillingen POMP & PRAGT med 

kreationer af skræddermester Lars Andersen. 

Hans motto er: Går man ikke til yderligheder, er 
der ingen grund til at gå. 
 
Fjeren og Rosen 
 

I anledningen af DGI Landsstævne 2022 opførtes 

Fjeren og Rosen som spektakulær musikforestilling 

i Svendborg havn. Forestillingen, som var 

produceret af Baggårds Teatret, var udviklet af 

professionelle lokale kunstnere med tæt involvering 

af en lang række idræts- og kulturforeningen, 

uddannelses- institutioner og andre frivillige 

aktører.  

 I denne opsætning blev hovedrollerne spillet af 

gigantiske dukker, der blev ført af dukkeførere på 

jorden. Rundt om hvirvlede op mod 400 statister, 

sangere, dansere og musikere.  

Udstillingen stiller skarpt på arbejdet med 

kostumerne, dukkerne og dekorationerne til 

forestillingen. 

POMP & PRAGT - Kreationer af skræddermester Lars I  

Tid: Den 19. september kl. 16.00 
Sted: Frederiksøen 16 C, 2. sal 
 

Efter besøget kører vi til Retsbygningen, hvor vi har et flot udsyn over byen og havnen. 

Her vil vi nyde et stjerneskud samt et glas vin. 

 

Retsbygningen Svendborg 
 

”Retsbygningen i Svendborg er siden den blev taget i brug 
blevet udsmykket med en række kunstværker, der er 
moderne og lavet til stedet af både fynske kunstnere og 
andre yngre danske kunstnere. Alle værkerne er lavet til 
stedet og bidrager til at gøre oplevelsen af at være bruger 
af byretten bedre. Kunst i en retsbygning har en særlig 
funktion f.eks. ved at åbne sindet for fortolkninger eller 
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ved at give de mødende en bedre mulighed for at klare at være til stede i konflikten i rummet. 
Under rundvisningen glæder, retspræsident Anni Højmark, sig til at vise de mange forskellige 
værker frem og fortælle om tankerne bag hver enkelt af udsmykningerne.” 
 
Sted: Christiansvej 41 
 
 

Pris: 300 kr.  pr. person for 2 guidede rundvisninger samt et stjerneskud med vin. 
 
Tilmelding ved betaling efter først til mølleprincippet til foreningens konto: 9570-12617070 med 

angivelse af SV + medlemsnummer + navn og antal deltagere.  

 

Antal deltagere: 25 
 
Tilmelding senest den 9. september 2022 
 

Art4us 
Kunstforeningen Art4us (tidl. Kunstforeningen Rasmus København) har tilbudt Kunstforeningen 

Rasmus at deltage i deres tur til Hamborg. De har et super program med gode kunstoplevelser samt 

en super koncert i Elbphilharmonien og Faust på operaen.  

Du kan hente programmet på linket i mailen, hvor du også har hentet NYT. 
 

 

 

Udstillinger 
 

Mennesket i kunsten 
Fra den 21. august til den 17. september 

 
Barbara Morin, Jean-Pierre Blanpain, Pablo Maeso, Anne Brérot, Maise Corral, 
Artigasplanas, Pascal Bordaries, Pere Sala og Lone Osmann. 
Malerier og skulpturer. 
 

Fernisering den første dag i H.C. Andersen Festivals  
søndag den 21. august kl. 15.00 - 18.00 
Enkelte af kunstnerne vil være til stede 
Efterfernisering med underholdning kl. 18.30 (tilmelding i galleriet) 
 

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.  
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Rabat ved leje af sommerhus i Skagen  

Peter Rasmus tilbyder medlemsrabat ved leje af spændende bolig i Skagen. Se mere herom på 

galleriets hjemmeside https://www.gallerierasmus.dk/feriehus-i-skagen/ 

  
 

 

Venlig hilsen 
Anne Fugl 
Formand 
Mobil: 51 90 77 47  

Mail: anne@fugl.biz  

Sammen skaber vi Kunstforeningen Rasmus  
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