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Fuglsang Kunstmuseum 10 år.
NYERHVERVELSER
26. januar – 11. marts 2018
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke

I januar 2018 fylder Fuglsang Kunstmuseum 10
år. Museet har i det forgangne tiår inviteret børn,
unge og voksne fra nær og fjern indenfor til en
bred palet af kvalitetsoplevelser: anmelderroste
udstillinger, skiftende ophængninger af den
stadigt voksende kunstsamling samt en
mangfoldighed af arrangementer, hvor både det
kunstfaglige og tværfaglige har stået centralt.
Jubilæet fejres naturligvis i samme ånd med bl.a.
omvisninger og workshops, der henvender sig til
et bredt publikum. Der udgives også en booklet,
generøst finansieret af Fuglsang Kunstmuseums
Venner, hvor der fortælles om udvalgte
nyerhvervelser fra perioden.
I anledning af jubilæet ønsker Fuglsang
Kunstmuseum også at understrege sin position
som et ambitiøst og udadvendt museum, der i
kraft af nyerhvervelser og udstillinger til
stadighed styrker og perspektiverer sin samling.
Derfor stiller Fuglsang Kunstmuseum 10 år.
NYERHVERVELSER også skarpt på det seneste
årtis erhvervelser og deres klangbund i den
eksisterende samling. De inkluderer både kendte
og mindre kendte kunstnere, som supplerer og
fornyer samlingen på hver deres måde. Der er
eksempelvis tale om nyerhvervelser, hvor
kunstneren og/eller dennes virke har særlig
tilknytning til museets periodiske tyngdepunkter,
geografi og historik, eller hvor værkerne er nært
relaterede til eksisterende skitser, serier eller
motivkredse i samlingen. I andre tilfælde er der
tale om nyerhvervelser, der afdækker områder af
dansk kunsthistorie, som hidtil har været helt
eller delvist forsømt af både Fuglsang
Kunstmuseum og det øvrige danske
museumslandskab.

Olaf Rude: Portræt af kammersangerinde Johanne Brun. 1908.
Foto: Ole Akhøj

Udstillingen Fuglsang Kunstmuseum 10 år.
NYERHVERVELSER indtager hele museet, hvor
de bredt favnende nyheder af maleri, skulptur og
kunst på papir bl.a. sammenstilles med de dele
af samlingen, som oprindelig motiverede deres
erhvervelse. Ophængningen går på tværs af
kunstnere, kronologi og teknik, og kaster dermed
også nyt lys over Fuglsang Kunstmuseums
bredde og tyngde - det være sig retrospektivt, her
og nu samt i fremtiden.

P.C. Skovgaard: Parti fra Møns Klint. 1852. Foto: Ole Akhøj

OBS! Der er ingen fernisering
den 25. januar, men et stort
jubilæumsarrangement for
medlemmerne den 26. januar,
se næste side.

Nytårskoncert i KUMUS
med Ensemble Storstrøm
Onsdag den 17. januar 2018 kl. 19.30 med
introduktion kl. 18.30
Jul og nytår er traditionernes tid. Vi fejrer nytåret
musikalsk med en flot nytårskoncert, som
indeholder den bedste musik inden for opera og
operette, krydret med orkesterstykker fra
ensemblets populære repertoire.
Ensemblet har inviteret barytonsangeren Jens
Søndergaard til at holde
nytårsfesten sammen med os.
Han tilhører den nye
generation af unge, danske
sangere, og vi kan glæde os til
at opleve hans sceniske
overskud og udstråling samt
hans store sangstemme.
Pris: 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for ikkemedlemmer inkl. et glas champagne eller most.
Billetter købes på www.billetto.dk. Husk at
medbringe gyldigt medlemskort og billet.

Som medlem af venneforeningen
inviteres du til fejring af museets 10
års jubilæum
Fredag den 26. januar 2018 kl. 9-16
Program:
Kl. 9-10: Morgenkaffe for Fuglsang
Kunstmuseums Venner
Kl. 10: Festtale ved museumsdirektør Anne
Højer Petersen
Kl. 11: Åbning af museet for offentligheden
Kl. 11.30, 12, 13, 13.30: Miniomvisninger
Kl. 14: Lille koncert med klaver og fagot fra
Ensemble Storstrøm
Kl. 15: Lanternerne tændes omkring museet
Kl. 16: Museet lukker
Åbning 2008.
Foto: Finn Brasen

Bookletten
Brudstykker
udkommer denne
dag og udleveres
gratis til Fuglsang
Kunstmuseums
Venner mod fremvisning af gyldigt medlemskort.

Lanterneworkshop i KUMUS
To workshops: lørdag den 20. januar eller
søndag den 21. januar kl. 10-16 (bemærk, at
museet er lukket disse dage)
Til fejringen af Fuglsang Kunstmuseums 10 års
jubilæum tænder vi de smukkeste skulpturelle
lanterner omkring museet.
Vil du være med til at bygge dem?
Vi har i den festlige anledning inviteret
kunstneren og
lanternebygger Helle Bull
Sarning, der har mange års
erfaring med workshops og
formgivning i pil, rispapir,
malertape og levende lys, til
Fuglsang.
Kom med på en anderledes
workshop og byg din egen
helt fantastiske lanterne.
Workshoppen henvender sig til både voksne og
børn (er du under 10 år, skal du bygge sammen
med en voksen). Helle Bull Sarning vejleder
gennem hele processen og museets formidler
Guri Skygge Andersen er med som praktisk
hjælp.
Museet vil meget gerne
låne lanternerne på selve
jubilæumsdagen, fredag
den 26. januar, hvor de
alle skal lyse op omkring
museet som en
spektakulær fejring.
Derefter får man
naturligvis sin lanterne
tilbage.

Foto: Helle Bull Sarning

Max. 30 deltagere pr. workshop (efter først til
mølle princip).
HUSK grensaks/beskærersaks og en lille
stanleykniv/hobbykniv.
HUSK madpakke - kaffe, the og vand kan købes.
Pris: 100 kr. pr. person.
Tilmelding: senest den 18. januar på
www.billetto.dk. Husk at medbringe billet.
OBS! Det er en rigtig god julegaveidé til kreative
børn og voksne!

Film og brunch i KUMUS
Søndag den 21. januar 2018 kl. 11-14
Fuglsang Musikforening, Ensemble Storstrøms
Venneforening og Fuglsang Kunstmuseums
Venneforening indbyder i fællesskab til visning af
filmen ”A Late Quartet” i koncertsalen i KUMUS.
Det sker som en optakt til Musikforeningens
arrangement med den berømte strygekvartet
Emerson String Quartet på Herregården søndag
den 28. januar.
Max. 60 deltagere. Kun medlemmer af de tre
foreninger har adgang til dette eksklusive
filmarrangement.
Inden filmen serveres en lækker brunch i
KUMUS-caféen.
Pris: 200 kr. pr. person.
Tilmelding: på www.billetto.dk senest den 14.
januar.
Husk at medbringe gyldigt medlemskort til en af
foreningerne samt billet.

Kunsttur til Den Hirschsprungske
Samling og Kunstkonserveringen på
Kronborg
Lørdag den 24. februar 2018 kl. 8.30-18.30
Få en oplevelse ud over det sædvanlige!
Det er lykkedes Fuglsang Kunstmuseums Venner
at arrangere en helt unik og spændende
kunsttur.
Foto: Den Hirschsprungske
Samling, København

Først besøges Den
Hirchsprungske
Samling, hvor vi får
en omvisning af
museumsdirektør
Gertrud Oelsner.
Efter frokost besøger vi Kunstkonserveringen på
Kronborg i
Helsingør, hvor
chefkonservator
Søren Bernsted
fortæller om
konservering af
kunstværker mm.
Foto: Kunstkonserveringen

Program:
kl. 08.30: Afgang fra Cementen, Nykøbing F.,
med bus (opsamling ved Stensved kan aftales)
kl. 10.30: Ankomst København
kl. 11-12.30: Omvisning (opdeling i to grupper)
v/museumsdirektør Gertrud Oelsner
kl. 13-14.30: Frokost på Lagunen i Nivå
Strandpark
kl. 15.00: Ankomst Kunstkonserveringen og
omvisning v/chefkonservator Søren Bernsted
kl. 16.30: Kaffe og kage i bussen inden afgang
kl. 18.30: Ankomst til Cementen, Nykøbing F.
Pris: 525 kr. for medlemmer og 625 kr. for ikkemedlemmer. Turen gennemføres ved min. 40
deltagere.
Prisen inkluderer: busturen t/r, entré på Den
Hirschsprungske Samling, frokost ekskl.
drikkevarer, foredrag på Kunstkonserveringen
samt kaffe og kage i bussen på hjemturen.
Bemærk: ønsker du at spise vegetarisk, kontakt
da venligst Lisbeth Krohn, tlf. 29416953.
Billetter købes på www.billetto.dk senest den 2.
februar 2018. Husk at medbringe gyldigt
medlemskort og billet.

Hjælp os til at blive flere - find et nyt
medlem og få en fribillet
Som betalende medlem af
Fuglsang Kunstmuseums
Venner har du i hele 2018
mulighed for at opnå en
hverve-fribillet til museet for
én person, hver gang du skaffer et nyt medlem.
(Ordningen gælder IKKE vennebestyrelsens
medlemmer).
Du har så mulighed for at tage en gæst med ved
dit besøg på museet.
Afhentning af fribillet kan først finde sted, når
betalingen er registreret. Der må påregnes en
ekspeditionstid på ca. 14 dage.
Fribilletten gælder i hele forsøgsåret 2018,
hvorefter vennebestyrelsen evaluerer på
ordningen.
Uanset om man melder sig ind ved skranken
eller via blanketten på Venneforeningens
hjemmeside (www.fuglsangkunstmuseum.dk/
venneforeningen) skal det tydeligt fremgå, hvem
der er det hvervende medlem (navn og adresse
skal opgives).

Venneforeningen samarbejder stadig
med Knuthenlund
Har du brug for spændende oste og forskellige
delikatesser til julefrokosten, så kan du som
medlem af Venneforeningen fortsat få 10% rabat
ved køb i Knuthenlunds webshop
(www.knuthenlund.dk). Rabatkoden er:
fuglsang2017. Den gælder kun for medlemmer.
Også i Knuthenlunds gårdbutik og café, får du
10% rabat ved køb. Her skal du blot forevise
gyldigt medlemskort til Venneforeningen.
Knuthenlund støtter fortsat museet ved at
donere 5% af omsætningen fra salget til
Venneforeningens medlemmer til museet.

Museumsbutikken

Onsdag den 6. december kl. 19.30-21:
Julekoncert i KUMUS med Ensemble Storstrøm og
Signe Asmussen. Forplejningen er ændret til gløgg
og brunkager, men prisen er stadig 200 kr. for
medlemmer og 250 kr. for ikke-medlemmer.
Billetkøb: online på www.billetto.dk. Husk at
medbringe gyldigt medlemskort og billet.

Søndag den 7. januar kl. 13:
Omvisning i særudstillingen på den sidste
åbningsdag.

Onsdag den 17. januar kl. 19.30, KUMUS:
Nytårskoncert. Introduktion kl. 18.30, se side 2.

Lørdag den 20. eller søndag den 21. januar
kl. 10-16, KUMUS:
Lanterneworkshop, se side 2.

Søndag den 21. januar kl. 11, KUMUS:

Lækre, bløde babyalpacatørklæder i fine farver er
på hylderne blandt mange andre nyheder til gode
adventsgaver, værtindegaver eller julegaver.
Månedens bog - gode tilbud:
December: "Hvaltegn & dyrespor - feltgrafik af
Pernille Kløvedal Helweg". 30 kr. (ellers 75 kr.).
Januar: "Himlens spejl. Skyer og vejrlig i dansk
maleri 1770-1880". 30 kr. (ellers 75 kr.).
Februar: "Jais Nielsen 1885-1961. Maleri Keramik - Udsmykning". 75 kr. (ellers 128 kr.).

Musikfilm og brunch, se side 3.

Åbningstider

Onsdag den 7. februar:
Åbent til kl. 20.
Kl. 18.30: Kuratoromvisning i jubilæumsudstillingen.
Hør hvordan nyerhvervelserne kom i hus og hvordan
udstillingen blev til.
Kl. 19.30: Ensemble Storstrøm: Koncert i KUMUS,
Skønheden og Udyret. Introduktion kl. 18.30.

December, januar og februar: onsdag-søndag 11-16.
Fra februar hver 1. onsdag i måneden åbent til kl. 20
Jul og nytår:
Lukket onsdag den 20.12 - mandag den 25.12.
Åbent tirsdag den 26.12 - lørdag den 30.12.
Lukket søndag den 31.12 - tirsdag den 2.1.
Åbent onsdag den 3.1 - søndag den 7.1.
Vinterlukket i uge 2 og 3. Museet åbner igen onsdag
den 24. januar. Åbent i vinterferien mandag den 12.2
- søndag den 18.2.

Oversigt over aktiviteter
For alle omvisninger gælder det, at de er gratis, når
entréen er betalt. Billetter kan hentes i
museumsbutikken fra kl. 11. Max. 30 deltagere.

Søndag den 3. december kl. 13:
Omvisning i særudstillingen.
Kl. 15: Musikforeningen arrangerer koncert med Det
Fynske Kammerkor på Herregården. Kombibillet til
225 kr. til museum og koncert kan i begrænset antal
købes i museumsbutikken på dagen frem til kl. 14.

Fredag den 26. januar kl. 9-16:
Fejring af kunstmuseets 10 års jubilæum, se side 2.
Kl. 11: Åbning af jubilæumsudstillingen: Fuglsang

Kunstmuseum 10 år. NYERHVERVELSER.

Søndag den 28. januar kl. 15:
Musikforeningen arrangerer koncert med Emerson
String Quartet på Herregården.

Søndag den 4. februar kl. 13:
Omvisning i jubilæumsudstillingen.

Søndag den 11. februar, onsdag den 14. februar
eller torsdag den 15. februar kl. 11-ca. 13:
Tre familieworkshops i vinterferien (uge 7).
Se nærmere på museets hjemmeside.
Pris: 25 kr. pr. person.
Max. 20 deltagere pr. workshop (efter først til mølle
princippet).
Tilmelding til museet:
post@fuglsangkunstmuseum.dk eller tlf. 54781414.
Lørdag den 24. februar kl. 8.30-18.30:
Bustur til Den Hirschsprungske Samling og
Kunstkonserveringen på Kronborg, se side 3.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg med på vores
hjemmeside www.fuglsangkunstmuseum.dk,
Facebook, Instagram og Twitter for detaljer,
opdateringer og nyt.

