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V E N N E R

Ege-ekspeditioner
11. juni – 30. august 2015
v/Jacob Helbo Jensen

I sommeren 2015 slår museet dørene op for den nye
særudstilling Ege-ekspeditioner.
Gennem flere år har billedkunstner Ole Lejbach og
forfatter Jens Blendstrup rejst landet rundt for at
kortlægge Danmarks gamle egetræer, både de kendte
og de ukendte. Lejbach har med sin blyant minutiøst
skildret og portrætteret det enkelte træ, mens
Blendstrup har lagt øret til barken og skrevet nye
historier.
Resultatet er blevet en bog og en udstilling, der
rummer mere end 50 fantastiske tegninger.
Tegningerne er i meget stort format, og hver især
fremstår de som et personligt og individuelt portræt
af den enkelte eg. De nye originale tekster er finurlige
og moderne fortolkninger af de kulturhistoriske
fortællinger, som egetræerne altid har været
genstand for.
Egetræet har således altid været en del af vores
kultur- og naturforståelse. Egetræet bliver meget
gammelt, det har historien indlejret i sine årringe, og
gennem folketroen er myter og personer blevet
knyttet til det. De gamle egetræer har været vidne til
historiens gang, og gennem deres fortællinger kan
man således blive klogere på vores fælles kulturarv,
vores landskab og vores egnshistorie. Samlet bliver
udstillingen således et Danmarksbillede, der med
egetræet som bærer af en erindringskultur samler
fortiden og nutiden i en skøn forening af kunst,
litteratur og natur.
Med museets naturskønne beliggenhed ud til
Skejtens historiske ege, hvoraf flere har dannet
motivisk udgangspunkt for udstillingens egetræer,
har det været særlig oplagt for museet at invitere
egetræet indenfor.

Ole Lejbach: Fugl Phønix. Skejten Lolland, 2012.
Foto: Winther Grafik

Der er udgivet bog, plakat, folder og postkort til
udstillingen, ligesom der er mange aktiviteter og
arrangementer i udstillingsperioden. Udstillingen er
blevet til i et samarbejde med Johannes Larsen
Museet og KunstCentret Silkeborg Bad, hvor den
efterfølgende vises.
Udstillingen er støttet af Nordea-fonden.

Invitation til fernisering
Du inviteres hermed som medlem af
venneforeningen til fernisering af

Ege-ekspeditioner

onsdag den 10. juni 2015 kl. 18 - 20.
Dørene åbnes kl. 17.30.

Venneforeningen arrangerer:
Fyraftens-tur til Klosterkirken
Kirkepladsen i Nykøbing F.
Onsdag den 3. juni kl. 16.00 - ca. 17.30
Kom og hør om den ny-restaurerede Anetavle.
Menighedsrådsmedlem Niels Reinhold Nielsen
fortæller om det store restaureringsarbejde, som
netop er afsluttet. Og pensioneret skoleinspektør
Arne Heyn fortæller historien om enkedronning
Sophie og hele hendes slægt, som er afbildet på
Anetavlen.
Arrangementet er gratis for Fuglsang Kunstmuseums
Venner. Ingen tilmelding - mød bare op!

Museet arrangerer:
#instawalk…
Lørdag den 13. juni kl. 13.30 – 15.30
Fotoekspedition til Skejten med instruktør eksklusivt for museets venner (evt. med gæster).
Har du prøvet at fotografere med din smartphone og
lægge billederne op på billeddelingstjenesten
Instagram? Måske… men har du prøvet at mødes
med andre og gøre det til en social begivenhed?
Museet inviterer til Instawalk i forbindelse med
sommerens særudstilling Ege-ekspeditioner.
Vi skal se udstillingen på en guidet tur med museets
kunsthistoriker Guri Skygge Andersen, og vi skal
fotografere de fantastiske ege på Skejten i museets
umiddelbare nærhed. Fotograf Carina Jo Sivager er
ekspeditionens instruktør, hun giver gode foto-fif, og
hun vejleder i, hvordan man bruger Instagram
(forhåndskendskab er ikke nødvendigt).
I fællesskab nyder vi turen og laver en virtuel
udstilling på Instagram og slutter af med kaffe og
kage.
Pris: Workshop inkl. kaffe og kage: 50 kr.
Tilmelding: Senest mandag den 8. juni til
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414.
Betaling: På reg. 2205, konto 0728 576 030 (bemærk
nyt kontonummer!) eller på museet ved ankomst.

Omvisninger kun for vennerne
Søndag den 21. juni kl. 14-15 og
onsdag den 24. juni kl. 19-20
Kom med på en guidet tur, hvor den nyåbnede
særudstilling Ege-ekspeditioner præsenteres af
museets kunsthistorikere.
Der er plads til 30 på hver tur, som kun er for
venneforeningens medlemmer, og det er gratis.
Tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller 5478 1414
senest på dagen for omvisningen.

Foredrag på Fuglsang Kunstmuseum
Lørdag den 22. august kl. 10-12
Kunsthistoriker Birgitte Zacho fortæller om
billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen, som
sammen med sin mand, komponisten Carl Nielsen,
havde tilknytning til Fuglsang. Foredraget er en del af
festivalen ”Sommermusik på Fuglsang” og holdes i
foredragssalen på Fuglsang Kunstmuseum
Pris: 40 kr. for medlemmer, 60 kr. for ikkemedlemmer, festivaldeltagere gratis.
Tilmelding: Til post@fuglsangkunstmuseum.dk eller
5478 1414.
Betaling: På reg. 2205, konto 0728 576 030 (bemærk
nyt kontonummer!) eller ved ankomst.
Evt. restpladser sælges på dagen i butikken.
Arrangeret i samarbejde mellem Fuglsang
Kunstmuseum og Storstrøms Kammerensemble.

Lyst til at blive Aktiv Ven?
Eller er du det allerede?
Museet er i gang med en administrativ
reorganisering af museets Aktive
Venner, som er praktiske,
ulønnede hjælpere på museet,
hvis ressourcer gør det muligt at
få midlerne til at strække længere.
Reorganiseringen betyder bl.a. en
ny udendørs gruppe, en
eventgruppe og enkelte ændringer
i de eksisterende grupper.
Vi har plads til flere Aktive Venner, ikke mindst som
hjælpende hænder i cafeen - men også i
vagtfunktionen og på ledige plakatuddelingsruter.
Har du lyst til at blive ny Aktiv Ven, så få en
tilmeldingsblanket i skranken næste gang, du er på
museet og læs mere om muligheder og opgaver.
Eksisterende Aktive Venner bedes også udfylde en ny
blanket, så museet fremover har fuldt overblik over
alle Aktive Venner og de arbejdsområder, som de
Aktive Venner melder ind på.

Generalforsamling den 15. april
Venneforeningen holdt generalforsamling den 15.
april. 55 medlemmer mødte op på museet.
Formandsberetningen og regnskabet blev godkendt
uden bemærkninger. Der var kampvalg til
bestyrelsen. Henning Aggerholm stillede ikke op, og
Bo Balschmidt blev nyt bestyrelsesmedlem.
Senere har bestyrelsen konstitueret sig med formand:
Lisbeth Krohn, næstformand: Johan Landgren,
kasserer: Peter Rygaard Andersen og sekretær: Inger
Bolt Jørgensen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Marianne Reinhardt, Annelise Jørgensen og Bo
Balschmidt.

Referat og formandsberetning vil blive lagt på
museets hjemmeside www.fuglsangkunstmuseum.dk
under Museets venner.
Efter generalforsamlingen afslørede Anne Højer
Petersen en nyanskaffelse, nemlig Olaf Rudes dejlige
maleri af Kgl. Kammersangerinde Johanne Bruun.
Det er indkøbt for penge fra gavekontoen og fra
venneforeningen.

Skejten-folderen er genoptrykt
Kombiner museumsbesøget med en dejlig gåtur i de
skønne omgivelser.
Gåturfolderen omkring Fuglsang er nu blevet
genoptrykt, og kan fås på museet.
Folderen viser rutekort og beskrivelser af tre gåture
på henholdsvis 1 km, 1,5 km og 3,5-4 km.

Billetsamarbejde - nu også med Faaborg
Museum
Pr. 1. juli 2015 påbegynder museet et samarbejde
med Faaborg Museum og gensidig rabat til
museernes venner. Det betyder, at medlemmer af
venneforeningen (mod forevisning af gyldigt
medlemskort) kan komme ind til rabatprisen 50 kr.
pr. ven (mod sædvanligt 70 kr.).
Husk, at billetsamarbejdet også gælder Ribe
Kunstmuseum, hvor museets venner betaler 55 kr.
(mod sædvanligt 70 kr.). Inspiration til en sviptur i
det fynske? - eller en lidt længere sommertur vestpå,
hvor særudstillingen Forvandlinger vises sommeren
over - givetvis på helt nye måder.

Det er naturligvis fortsat muligt at give gaver til
Venneforeningen, men altså ikke længere med
skattemæssig virkning for gavegiveren. Det er også
fortsat muligt at betænke museet direkte.

Oplysning til de venner, der ikke får mails
Fremover vil der ikke længere blive udsendt
ferniseringsinvitationer med brevpost. Kun de
medlemmer, der modtager mail fra os, vil få
remindere. Så husk at notere ferniseringsdagen, når
du ser den i Vennenyt!
Det er endnu en grund til at oplyse museet om din
mailadresse på post@fuglsangkunstmuseum.dk og
til at huske at oplyse om ændringer i mailadresse.

Efterlysning!
Til efterårets særudstilling: Fuglsang 1885-1959.
Billedkunst, musik og friluftsliv har kurator Tine
Nielsen Fabienke længe været i samlinger og arkiver
for at udforske motivkredsene på Fuglsang
Herregaard, bl.a. persongalleriet, musikaftenerne,
haven og Skejten.
Der er allerede fundet mange fine ting til brug i bog
og udstilling, men der er stadig brug for viden om
værker af Hartmanns nære kollega Henrik Schouboe,
der malede på Fuglsang i 1910’erne, og af Carl
Nielsens datter Anne Marie Telmányi, der skildrede
det musiske samvær og landskabet. Tine kan
kontaktes på mail: tnf@fuglsangkunstmuseum.dk.

Nyt fra café og butik
Caféen har nyheder fra Møn Bryghus - en ny øl og en
ny drikkeklar saft. Og fra Frederiksdal er der nu også
kommet likør.
Der kommer også to nyheder fra Selleberg. En
æblechutney og en mindre flaske af drikkeklar
kirsebærmost.

Fynbomaleren Peter Hansen: Legende børn på Enghave Plads. Ca. 1906.
Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Finn Brasen

Nyt om gaver og arv
Fra den 1. januar 2015 kan man ikke længere trække
gaver til venneforeningen fra i skat. Fremover skal der
nemlig årligt indbetales mindst 20.000 kr., for at
foreningen kan beholde godkendelsen. Og vi modtog
i 2014 kun 7.800 kr. Samtidig er også fritagelsen for
at betale den såkaldte boafgift til staten ved
testamentariske dispositioner bortfaldet.
Beløbet på gavekontoen er blevet brugt til indkøb af
Rude-billedet til museet, og kontoen er nu lukket.
Bestyrelsen takker for den opbakning, som mange
medlemmer viste ved at give bidrag til gavekontoen.

I butikken er ”fuglefamilien” fra
Architectmade udvidet med en ugle
– den perfekte studentergave.
Fra Novoform er der bl.a. lysestager
i egetræ og en fin glasvase.
Til dem, der gik forgæves ved
Tuxen-udstillingen efter katalog, har
vi igen fået lidt på hylderne, dog
KUN på engelsk.

Spændende teater på Fuglsang
Herregaard
Glæd dig til en teaterforestilling om Carl Nielsen og
hans kone Anne Marie lørdag den 31. oktober. Det er
kun for vennerne, og prisen bliver 175 kr.
Reservér datoen allerede nu. Der vil senere komme
nærmere oplysninger om arrangementet.

Oversigt over aktiviteter
Åbningstider:
I juni, juli og august er museet åbent alle dage kl. 10-17
Onsdag den 3. juni kl. 16-ca. 17.30:
Venneforeningen arrangerer gratis tur for vennerne til
Anetavlen i Klosterkirken. Se nærmere side 2.
Søndag den 7. juni kl. 13-14:
Offentlig omvisning i museets faste samling, max 30
deltagere. Gratis for museets gæster; billetter til
omvisningen kan afhentes samme dag fra kl. 10.
Onsdag den 10. juni kl. 18:
Fernisering på særudstillingen Ege-ekspeditioner.
Torsdag den 11. juni:
Særudstillingen Ege-ekspeditioner åbner for publikum.
Lørdag den 13. juni kl. 13.30-15.30:
Instawalk v/Carina Jo Sivager. Se nærmere side 2.
Søndag den 14. juni kl. 13-14
Offentlig omvisning i særudstillingen, max 30 deltagere.
Gratis for museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 10.
Lørdag den 20. juni kl. 13-15:
Artist Talk v/Ole Lejbach og Jens Blendstrup. Se nærmere
på museets hjemmeside.
Søndag den 21. juni kl. 14-15:
Omvisning i særudstillingen kun for medlemmer af
venneforeningen. Se nærmere side 2.
Mandag den 22. juni og mandag den 6. juli kl. 19:
Tur til Valdemarsegen, Danmarks største egetræ v/Johnny
Madsen. Mødested: P-plads Herskabsvejen ved
Korselitzevej, 4800 Nyk. F. Pris 20 kr. Se nærmere på
museets hjemmeside.
Onsdag den 24. juni kl. 19-20:
Omvisning i særudstillingen kun for medlemmer af
venneforeningen. Se nærmere side 2.
Lørdag den 27. juni kl. 13-ca. 15:
Foredrag om skovhistorie v/Helle Serup. Se nærmere på
museets hjemmeside.
Mandag den 29. juni, tirsdag den 30. juni, onsdag den 1.
juli, torsdag den 2. juli, mandag den 6. juli og mandag den
3. august kl. 11-ca. 13.15:
Familieworkshop med børnerundvisning i særudstillingen,
gåtur til Skejtens egetræer og kreativt arbejde på museet
v/formidler Guri Skygge Andersen. Se nærmere på
museets hjemmeside.
Mandag den 29. juni kl. 19-21:
Tværfaglig tur til Skejten. Se nærmere på museets
hjemmeside.
Onsdag den 1. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt. Fra guldalder til skagensmaleri. Gratis for
museets gæster.
Søndag den 5. juli kl. 13-14:
Offentlig omvisning i særudstillingen, max. 30 deltagere.
Gratis for museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 11.

Onsdag den 8. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt. Ege-ekspeditioner. Gratis for museets
gæster.
Mandag den 13. juli, mandag den 20. juli og mandag den
27. juli kl. 14:
Krible-krable, små dyr i vandhullet v/Johnny Madsen. 20
kr., gratis for børn under 6 år. Ingen tilmelding.
Se nærmere på museets hjemmeside.
Onsdag den 15. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt. Det moderne gennembrud. Gratis for
museets gæster.
Onsdag den 22. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt. Ege-ekspeditioner. Gratis for museets
gæster.
Onsdag den 29. juli kl. 12-12.45:
Huset rundt. Fra mørkemaleri til farvestrålende Cobra.
Gratis for museets gæster.
Søndag den 2. august kl. 13-14:
Offentlig omvisning i særudstillingen, max. 30 deltagere.
Gratis for museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 10.
Onsdag den 5. august kl. 12-12.45:
Huset rundt. Alle tiders landskaber. Gratis for museets
gæster.
Lørdag den 8. august og søndag den 9. august kl. 10-16:
Éndags tegneworkshop for voksne v/Pierre Beskow.
Se nærmere på museets hjemmeside.
Onsdag den 12. august kl. 12-12.45:
Huset rundt. Olaf Rude og modernismen. Gratis for
museets gæster.
Lørdag den 15. august kl. 13-ca. 15:
Foredrag om egetræer og tur til Skejten v/Peter Friis
Møller. Se nærmere på museets hjemmeside.
Onsdag den 19. august kl. 12-12.45:
Huset rundt. Særudstillingen Ege-ekspeditioner. Gratis for
museets gæster.
Lørdag den 22. august kl. 10-12:
Foredrag om Anne Marie Carl Nielsen v/Birgitte Zacho.
Se nærmere på museets hjemmeside.
Onsdag den 26. august kl. 12-12.45:
Huset rundt. Museets arkitektur. Gratis for museets
gæster.
Lørdag den 29. august kl. 13:
Smag Skejten v/Julie Swane. Se nærmere på museets
hjemmeside.
Søndag den 30. august kl. 13-14:
Offentlig omvisning i særudstillingen, max. 30 deltagere.
Gratis for museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 10.

Ret til ændringer forbeholdes. Nye arrangementer
annonceres via museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

