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Fuglsang 1885-1959.
Billedkunst, musik og friluftsliv
19. september 2015 – 10. januar 2016
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke

Siden Fuglsang Kunstmuseums åbning i 2008
har museet indskrevet sig i herregården
Fuglsangs historiske tradition for billedkunst,
musik og friluftsliv, bl.a. som det udfoldede sig
under ejerne Bodil og Viggo de Neergaard 18851959. Han var af gammel godsejerslægt og
interesseret i musik, hans unge hustru ud af det
kendte Hartmann-komponistdynasti og selv en
talentfuld sangerinde.
I kunstnerisk henseende var Fuglsang især
præget af musikken. Omgangskredsen
omfattede både danske og udenlandske
komponister og musikere, bl.a. Carl Nielsen, der
ofte blev inviteret til det gæstfrie Fuglsang i de
lyse sommermåneder. En stor kreds af
familiemedlemmer og venner fra nær og fjern
tilbragte ligeledes festlige musikstunder her,
kombineret med et rigt friluftsliv.
Men også billedkunsten havde gode kår på
Fuglsang dengang. Bodil de Neergaards bror var
maleren Oluf Hartmann, som med sine
fuglsangske landskaber med motiv fra
eksempelvis haven, gærderne og Skejten var en
af de første til at sætte stedet på det
kunsthistoriske landkort. Blandt de øvrige flittige
skildrere i perioden var Oluf Hartmanns nære
ven Henrik Schouboe, Carl Nielsens datter,
maleren Anne Marie Telmányi, som var hyppig
gæst på Fuglsang i et halvt århundrede, samt
Olaf Rude, som bragte Fuglsangs natur ind i
folketingssalen. Hertil kom en række andre, i dag
mere eller mindre kendte, billedkunstnere, der
på den ene eller anden måde var knyttet til
stedet, enten fascineret af dets motivkredse eller
beboere i Skejtehuset, som maler og grafiker
Arne Johannessen fra 1950’ernes begyndelse.

Oluf Hartmann: Landskab med båd. Skejten ved Fuglsang, Lolland.
(Ca. 1909). Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Med udstillingen Fuglsang 1885-1959.
Billedkunst, musik og friluftsliv sætter museet nu
krog i den historiske samhørighed med sit ’sted’,
og med en større udstilling og en rigt illustreret
bog afdækkes ny viden om datidens billedkunst,
musik og friluftsliv, der nok er belyst i
brevvekslinger, erindringer og faglitteratur, men
ikke tidligere har været emne for et selvstændigt,
flerstrenget udstillingsprojekt. På udstillingen
vises over 100 kunstværker, arkivalier og kulturhistoriske genstande, udlånt af offentlige museer
og samlinger, Det Classenske Fideicommis samt
en stribe private ejere. Der er portrætter af især
værtsparret, skildringer af det musikalske
samvær og landskaber i alle afskygninger - samt
historiske fotografier, et flygel, gamle LP’er og en
helt særlig indgravering!

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

Fuglsang 1885-1959.
Billedkunst, musik og friluftsliv
fredag den 18. september 2015, kl. 17-19.
Dørene åbnes kl. 16.30.

Særomvisning i særudstillingen
Tirsdag den 22. september kl. 19-20
Kurator på Fuglsang-udstillingen, Tine Nielsen
Fabienke, viser rundt i den nye særudstilling.
Der er plads til 30 deltagere.
Pris: gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler
normal museumsentré.
Tilmelding: Efter først-til-mølle-princippet på
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414
senest på dagen for omvisningen. Oplys venligst
arrangementsnummer 2015-19 og dit navn.

Bustur i Bodil de Neergaards
fodspor med Kulturmindeforeningen
Lørdag den 10. oktober kl. 9.30-16.30
Medlemmer af Venneforeningen kan deltage i
Kulturmindeforeningen Nykøbing Falsters
bustur.
Mødested kl. 9.30 på Cementen (P-pladsen
v/Nørre Boulevard-Engboulevarden i Nykøbing).
Turen går til Toreby Kirke og Kirkegård, Toreby
Lokalhistoriske Arkiv, Sønderskovhjemmet og
Fuglsang Kunstmuseums særudstilling. Retur på
Cementen kl. 16.30. Husk medbragt mad, som vi
kan spise på Sønderskovhjemmet.
Pris: inkl. bustur, guide, kaffe og kage m.v. 275 kr. for
medlemmer og 325 kr. for andre.
Tilmelding: Museum Lolland-Falster senest mandag
den 28. september, post@museumlollandfalster.dk
eller tlf. 5484 4400. Max. 50 personer.
Betaling: reg. 2650, konto 6755719879. Husk at
mærke indbetaling med ”bustur” og deltagers navn.

Teater på Fuglsang Herregård
Lørdag den 31. oktober kl. 15-17
Oluf Hartmann: Fra Fuglsang Have. (1908).
Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Tur i Fuglsang Have med besøg på
herregården
Lørdag den 3. oktober kl. 13-15.30
Venneforeningen byder på ’duet-havevandring’,
når landskabsarkitekt Kirsten Jensen og
museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
fortæller om Fuglsang Have. Kirsten fortæller om
dele af havens historie og et udvalg af de mange
vækster, mens Tine beretter om billedkunstnerne
og deres foretrukne motiver fra haven i Bodil og
Viggo de Neergaards tid. Bagefter viser Ann
Marie Larsen rundt på Fuglsang Herregård, og vi
slutter af med kaffe/te og kage på herregården.
Børn er meget velkomne!
Pris: inkl. rundvisninger samt kaffe/te og kage: 110
kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Gratis for børn under 18 år i følge med voksne.
Tilmelding: senest torsdag den 24. september til
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414.
Max. 30 deltagere. Tilmeldingen er bindende.
Betaling: senest den 26. september til reg. 2205,
konto 0728 576 030 (bemærk nyt kontonummer!).
Oplys venligst arrangementsnummer 2015-20 og dit
navn.

I samarbejde med Teaterforeningen
Guldborgsund viser vi forestillingen Carl & Anne

Marie. Komponisten og billedhuggerinden - en
dialog i toner og ord med teatergruppen Den
Danske Skueplads.

Mezzosopranen
Maria Kontra spiller
Anne Marie, mens
Christian Steffensen
er Carl Nielsen, og
Søren Pedersen
sidder ved flygelet.
Forestillingen er
sammensat af
dagbogsnotater, breve, situationer og sange scener fra et stormfuldt samliv.
Vi har reserveret 50 billetter kun til vennerne!
Pris: 175 kr. for medlemmer. Ingen forplejning.
Tilmelding: først-til-mølle senest torsdag den 1.
oktober til post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
5478 1414. Tilmeldingen er bindende.
Betaling: senest den 15. oktober til reg. 2205, konto
0728 576 030 (bemærk nyt kontonummer!). Oplys
venligst arrangementsnummer 2015-18 og dit navn.

Store Vennedag
Tirsdag den 3. november kl. 11-16
Tag en gæst gratis med på museet og hør om
udvalgte værker i samlingen. Museets
kunsthistorikere præsenterer kunstværker og
sammenhænge, man måske ikke ser, når man er
på egen hånd.
I år er fokus på de - ofte mindre kendte kvindelige kunstnere i anledning af 100-året for
kvindernes valgret. Kom med på små
lystvandringer (10-20 min.) rundt i museet - og
rundt om kunsten.
Besøg også butik og café, der lokker med gode
vennetilbud KUN på denne dag!! Velkomst kl.
11.15 ved Lisbeth Krohn, formand for Fuglsang
Kunstmuseums Venner og museumsdirektør
Anne Højer Petersen. Programmet foreligger i
oktober og kan ses på museets hjemmeside
under ”Kalender”.

Mad & Kunst:
”Kunsten at begrænse sig”

Kultureftermiddag på museet:
Om Fuglsang og herregården som
kulturelt mødested
Lørdag den 14. november kl. 12.30-15.15
I anledning af særudstillingen Fuglsang 18851959. Billedkunst, musik og friluftsliv inviterer
museet til ’kultureftermiddag’ med to foredrag.
Jesper Munk Andersen, museumsinspektør på
Museum Lolland-Falster, taler om Kunstliv og
herregårde, og efter pausen tager Tine Nielsen
Fabienke sig af Kunst og friluftsliv på Fuglsang
1885-1959.
Arrangeret i samarbejde med Nykøbing Falster
Folkeuniversitet.
Pris: inkl. kaffe/te og sødt 90 kr. for medlemmer og
120 kr. for ikke-medlemmer (ved besøg i udstillingen
opkræves alm. entré for ikke-medlemmer).
Tilmelding: senest mandag den 9. november til
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414.
Betaling: reg. 2205, konto 0728 576 030 (bemærk nyt
kontonummer!). Oplys venligst arrangementsnummer 2015-17 og navn.

Torsdag den 5. november kl. 18.30-21

Musik og julehygge - reservér dagen!

Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
fortæller om arbejdet med den aktuelle
særudstilling Fuglsang 1885-1959. Billedkunst,
musik og friluftsliv. Det gælder især det
omfangsrige materiale (kunstværker, genstande,
litteratur og arkivalier), som ligger til grund for
udstillingen, og hvordan det undervejs - med
svære fravalg - er blevet til netop den fortælling,
som udstilling og bog nu formidler.

Lørdag den 28. november kl. 16-ca. 18

Vores faste madmoder, Joan Thorlin, disker op
med lækker mad inspireret af menuer, som blev
serveret før koncerterne på Fuglsang i Bodil de
Neergaards tid.
Pris: inkl. mad og foredrag 195 kr. for medlemmer og
250 kr. for ikke-medlemmer. Drikkevarer betales
særskilt.
Tilmelding: efter først-til-mølle-princippet senest
onsdag den 28. oktober til
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 5478 1414.
Tilmeldingen er bindende.
Betaling: senest fredag den 30. oktober til reg. 2205,
konto 0728 576 030 (bemærk nyt kontonummer!).
Oplys venligst arrangementsnummer 2015-24 og dit
navn.

Foto: Ingrid Fotografi

Storstrøms Kammerensemble spiller lidt musik
på museet – mon ikke der er noget af Carl
Nielsen? Vi hygger os med lidt julegodt, og
museumsdirektør Anne Højer Petersen ønsker
glædelig jul. Gennemføres ved min. 20 tilmeldte.
Se mere på hjemmesiden, når vi nærmer os
tiden: www.fuglsangkunstmuseum.dk under
”Kalender”.

Nu med arrangementsnumre

Oversigt over aktiviteter

For at museet kan styre tilmeldingerne til de
mange tilbud om arrangementer, har vi fundet
det praktisk at forsyne hvert arrangement med et
nummer, som vi beder jer oplyse ved betaling sammen med jeres navn.
Bemærk også, at der er kommet nyt
kontonummer, som kun bruges til indbetalinger
til arrangementer: reg. 2205, konto 0728 576 030.

Åbningstider: Se aktivitetskalenderen.

Vi vil gerne have fuldt hus
Museet udsender remindere pr. mail, når der er
ledige pladser til arrangementerne. Det er ment
som en service for medlemmerne. Så hvis du er
irriteret over at blive forstyrret, kan du tænke på,
at det hjælper os til at få fyldt op til
arrangementerne - det virker faktisk!

Frivillig hjælp søges stadig
Der er stadig meget behov for hjælpere på
museet. Især til caféen, men også som vagter i
udstillingen. Kontakt forvalter Jesper Smith på
mail: js@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
29617930, hvis du er interesseret. Han vil så
gerne høre fra dig!
Husk at både gamle og nye aktive venner bedes
udfylde den nye blanket, som findes i butikken,
og som nu også ligger på hjemmesiden.

Skejten-cykler til låns
Mange af museets gæster vil gerne vide mere
om – eller selv se – Skejten, men nogle synes
også, at gåturen er lidt lang, eller at tiden måske
ikke helt er til det.
Derfor har museet
fået sat to ældre
damecykler i stand,
som kan lånes til
en tur til Skejten og
retur. De vil i de
lyse sommermåneder stå til fri og gratis
afbenyttelse foran museet, men blive sat ”på
stald” for vinteren senere på året.

Café og butik
Husk, at der er bogudsalg i butikken i uge 42
med mange gode tilbud. Og caféen lokker med
nyt menukort og nye varer fra Frederiksdal og
Møns Bryghus.

Søndag den 6. september kl. 13-14:
Omvisning i samlingerne.

Søndag den 4. oktober kl. 13-14:
Omvisning i særudstillingen.

Søndag den 1. november kl. 13-14:
Omvisning i samlingerne og særudstillingen.
Offentlige omvisninger, max. 30 deltagere. Gratis for
museets betalende gæster; billetter til omvisningerne
kan afhentes i skranken samme dag fra kl. 11.

Fredag den 18. september kl. 17:
Fernisering på særudstillingen Fuglsang 1885-1959.
Billedkunst, musik og friluftsliv, se side 1.
Tirsdag den 22. september kl. 19-20:
Særomvisning i særudstillingen, se side 2.

Lørdag den 3. oktober kl. 13-15.30:
’Duet-havevandring’ i Fuglsang Have med
efterfølgende besøg på herregården, se side 2.

Lørdag den 10. oktober kl. 9.30-16.30:
Bustur i Bodil de Neergaards fodspor med
Kulturmindeforeningen, se side 2.

Fredag den 16., lørdag den 17. og søndag den
18. oktober kl. 13-15.30:
Familieworkshops i efterårsferien med museumsformidler Guri Skygge Andersen. Vi skal på
herregården og i særudstillingen og arbejde kreativt
med de motiver, vi finder – i lækre materialer og
flydende guld. Pris: 20 kr. pr. deltager.
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf.
5478 1414. Max. 20 deltagere.
Se nærmere på museets hjemmeside.

Lørdag den 31. oktober kl. 15-17:
Teaterforestilling: Carl & Anne Marie opføres på
Fuglsang Herregård, se side 2.

Tirsdag den 3. november kl. 11-16:
Store Vennedag, se side 3.

Torsdag den 5. november kl. 18.30-21:
Mad & Kunst, se side 3.

Lørdag den 14. november kl. 12.30-15.15:
Kultureftermiddag med to foredrag, se side 3.

Lørdag den 28. november kl. 16-ca. 18:
Julearrangement for vennerne. Se nærmere på
museets hjemmeside fra november.

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

