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INFO 
NYT 
Juni 2019                          Fredensborg Ny Kunstforening

Vi fejrer 10 år i 
Fredensborg

12.-17. oktober.  
Aktiviteter for alle i hele jubilæumsugen 
Læs side 3 
 
30. juni kl. 14-16.30.  
Den store portrætkonkurrence 
Læs side 4 
 
Op til jubilæumsugen udstiller FNYK  
billeder i byens butiksvinduer.  
Læs side 5 

Den 25. august, kl. 13-16.
Tegne- maletur i Fredensborg
Læs side 5 
 
I november tager vi på  
besøg på kunstmuseum. 
Flere oplysninger kommer  
efter sommerferien 
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Jubilæumsåret er godt igang 

FNYK har været super aktiv siden vi kom ind i det nye år med fest og farver.  
Først den flotte generalforsamling med efterfølgende fest slog vi døren op til 10-året 
for foreningens start. 
 
Forårsudstillingen var igen et tilløbsstykke som mange kan glæde sig over at være en 
del af eller måske have været gæst på og sikkert fået en god oplevelse af, at FNYK er 
en aktiv og dynamisk kunstforening. 
 
Vi har også været på besøg i Hal 16 i Helsingør. 8 medlemmer har været på udflugt til 
Kulturværftet i Helsingør. Der blev budt på rundvisning i de spændende og inspireren-
de lokaler, hvor der er mange muligheder for at slå kreativiteten løs. Derefter spiste 
deltagerne streetfood sammen.

 

Lisbeth har fotograferet fra turen til Hal 16.
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Fest og farver i efterårsugen!

Glæd dig til jubilæumsugen: 
 
Oversigt over jubiugen (ret til ændringer forbeholdes) 

Efterårsudstilling af medlemmernes værker: Gennemgående udstilling alle dage.  
Derudover suppleres fire dage (mandag til og med torsdag) med andre kulturelle 
aktiviteter.  
 
Kunst i børnehøjde: Der vil søndag være kunst for og med børn.  
Udskårne træfisk males og Jan Vejby fortæller om fisk i Esrum Sø.  
 
Musik: NoName-Jazzband underholder med jazz og danske sange. 
 
To kunstfilm om Maja Lise Engelhard og Carl Henning Pedersen 
  
Kunst-Dialog-snak: Carsten Sardorf Dahl, billedkunstner og musiker underholder 
med klassisk musik (flygel) og med eksempler i egne værker holder ”kunst-dialog-
snak” med publikum. 
 
Foredrag: Museumsinspektør Birgitte von Folsach på Nivågård Kunstsamling fortæller 
om kunsten på Nivågård 
 
Alle aktiviteter er gratis for besøgende. 

Udstilling i byens butikker af værker kreeret af FNYK medlemmer og med  
henvisning til jubilæumsaktiviteterne i Biografen.

Portaler i byen i hele ugen, dekoreret med info, opsættes ved indgangen til byen  
fra rundkørslen med hjælp fra Fredensborg Handels- og Håndværkerforening.

Lørdag  
d. 12.10.

Søndag 
d. 13.10

Mandag 
d. 14.10.

Tirsdag 
d. 15.10.

Onsdag 
d. 16.10.

Torsdag 
d. 17.10.

Fredag 
18.10.

Udstilling 
kl. 11-16 

Puste- 
rummet  

Udstilling 
kl. 11-16 

Børne- 
aktiviteter 
kl. 13-15


Ophæng

på  
Biblioteket 
ugen efter.

Udstilling 
kl. 15-19


No Name 
Jazz 
kl. 17-19


Udstilling 
kl. 15-19

 
Musik og 
foredrag 
Carsten S. 
Dahl 
kl. 17-19 

Udstilling 
kl. 15-19 
 
To kunstfilm 
kl. 17-19 

Udstilling 
kl. 15-19 
 
Foredrag 
Birgitte von 
Folsach 
kl. 17-19 

Udstilling 
kl. 15-19 
 
Oprydning 
Udstilling 
nedtages 
kl. 19.
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Tegne-maletur i Fredensborg

Selvfølgelig skal vi have en hyggelig fælles kreativ tur i Fredensborg her i sommer.

Det bliver søndag den 25/8 kl. 13-16

Vi mødes ved porten ved Fredensborg Slot, ved ishuset og så vælger du selv om du vil 
bruge slottet eller parken eller søen eller mennesker som motiv.
Efter et par timers kreativitet kan vi mødes på cafeen/ishuset og tale om vores ople-
velser eller bare hygge os sammen mens vi spiser en is eller drikker en kop kaffe.

Du skal bare møde op kl. 13.00 søndag den 25. august i godt humør og bruge et par 
timer i kreativt selskab.

Venlig hilsen
Lisbeth Nylén, FNYK

 
Kunst i vinduerne i Fredensborg By
I forbindelse med FNYKs 10 års jubilæum påtænker vi at vise nogle af medlemmernes 
værker i forretningsvinduerne i Fredensborg.
Det kommer til at ske i ugerne op til vores efterårsudstilling, og vil være et samarbej-
de mellem FNYK og byens forretningsdrivende.

Du vil få nærmere og meget mere detaljeret besked i midten af august. 

Vi håber at der er mange som gerne vil udlåne et billede, og der vil være brug for flere 
forskellige formater, dog max. 60 x 60 cm.
Vi håber også I, i løbet af sommeren, bliver inspireret til at være meget kreative og vi 
glæder os til at se, hvad I har fået frembragt.

Det er vigtigt at der ikke laves særaftaler, men at alle udstillingsaftaler går gennem 
FNYKs jubilæumsgruppe, så forretninger og billeder kommer til at passe sammen.

Med venlig hilsen
Jubilæumsgruppen
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Bliv medlem af FNYK. Kun 240 kr. årligt. 

Læs mere om foreningens arbejde på www.fnyk.dk 

Hep hep!  
 
Portræt- 
tegning  
og maling! 
Søndag d. 30. juni, kl. 14-16.30         Foto: Maria Hedegaard 

tegner og maler medlemmer af FNYK 

viceborgmester og formand for kulturudvalget  

Ulla Hardy-Hansen. Ulla vælger det billede,  

som hun synes bedst om – og får det med hjem. 

Konkurrenterne er Søren Treldal, Jill Conway-Fell,  

Bo Linneke, Tanja Holmstrøm Rasmussen, Lisbeth Birkholz,  

Birgith Jakobsen og Jørgen Hedegaard.  

Lisbeth Nylén leder slagets gang. 

 

Kom og hep på portrætmalerne foran slottet ved porten til Skipper 

Allé. Der vil også være lidt til ganen. 

 

I tilfælde af dårligt vejr rykker vi ind Kulturhuset  

– Fredensborg Gl. Bio. 

Vi ses i 

Fredensborg Ny Kunstforening 

www.fnyk.dk

10 år med
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Kunstforening
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KUNST FOR ALLE


