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Fredensborg Ny Kunstforening

Vi åbner lidt op!
Vi har nogle forslag til aktiviteter som bestyrelsen
gerne vil invitere til: Slentretur med fortællinger i
Fredensborg, fotomaletur, workshop om bedre fotos med dit kamera/telefon, coronaudstilling,
Efterårsudstillingen 2021 		
Se mere på side 2
Skulle du mangle at indbetale årskontingentet, vil vi være
glade for kontingentet på kun 240 kr. som indbetales til
Danske Bank på: Reg.nr. 1551 - Konto nr. 10568323 Kr.
240,- for enkelt person. Kr. 100,- for nr. 2 på samme
adresse. Børn og unge under 18 år, gratis medlemskab.
HUSK at skrive navn på overførslen.
—————————————————————————————
Har du en idé?
I efteråret, som vi håber bliver uden nedlukninger,
skal vi lave et fantatisk program med spændende og nye
aktiviteter.
Har du idéer til aktiviteter i FNYK?
Så skriv til Jørgen: jh@artmind.nu

Bestyrelsen holder møde på
Messenger: Her ser du
Marianne, Jørgen, Birthe,
Lisbeth, Karen og Peter.
Annette var med på telefon.

———————————————————————————————————————————
Atelier FNYK på Højvangen søger nye kreative hoveder
Der er plads til 3-4 nye kunstnere. For kun et medlemsskab af foreningen og 200 kr.
om måneden kan du være med i et skabende fælleskab.
Vil du høre mere, er du meget velkommen til at ringe til foreningens kasserer,
Lisbeth Nylén, tlf. 3022 4353.
———————————————————————————————————————————
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Forårsprogrammet:
Vi vælger at udskyde generalforsamlingen og forårs-udstillingen bliver til
Corona-udstiling i atelieret på grund af corona-situationen.

• Slentretur med fortællinger, søndag den 18. april
kl. 14-16 ca.
• Foto-maletur og sejltur på Esrum Sø, søndag den 16. maj.
• Workshop, søndag 30. maj kl. 14.00 i Fnyks Atelier

Fra coronaudstillingen i Atelier FNYK
2020. En rigtig fin udstilling i lokalerne
og med hygge i haven og mange
gæster i løbet af
weekenden.

• Corona-udstilling i atelieret, lørdag den 19. - søndag den 20. juni.
En temaudstilling med temaet ”LYSET”. Du kan godt gå igang med at
skabe nogle temabilleder så vi kan holde corona på afstand.
Flere oplysninger om tilmelding mv. udsendes.
• Efterårsudstillingen 2021, fredag d. 15. oktober (opsætning),
lørdag 16. oktober (åbning) – mandag 18. oktober (slut kl. 16 og nedtagning).
Der udsendes invitationer med yderligere oplysninger i god tid før arrangementerne.

					

Se også www.fnyk.dk
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