INFO
3/2017

Vi ses i
Fredensborg Ny Kunstforening

Læs om: Efterårsudstillingen 2017 – Formanden har ordet –
Medlemsstatestik – Kunsterportræt – Nytårskuren

På efterårsudstillingen
underholdte
Renæsancedanserne fra
Hillerød os i
det kulturelle
pusterum.

Efterårsudstillingen dansede
den 14.-16. oktober 2017

Vi var i år ialt 28 udstillere, heraf 3 kunsthåndværkere i Fredensborg Kulturhus.
Der blev vist fotografi, maleri, grafik, akvarel og tegning i salen samt keramik,
tøj og smykker på balkonen.
En meget alsidig repræsentation af værker fra FNYK medlemmerne,
som også fik trukket små 300 interesserede besøgende
indenfor. Besøgstallet er vi lidt stolte af. Det er lidt flot,
at så mange Fredensborgere tager sig tid til at komme
forbi vores udstilling.
Bestyrelsen siger tak til alle udstillerne.
Det er jer, som sammen skaber begivenheden!

www.fnyk.dk
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Efterårsudstillingen 2017, fortsat.
Bestyrelsen har netop været samlet og besluttet, at denne dette år finder sted i
Påsken. Vi forsøgte i 2017 at flytte forårsudstillingen udenfor påsken, i et forsøg
på at undgå at kollidere med medlemmernes ferieplaner. Imidlertid betød dette,
at vi måtte indskrænke varigheden til kun 2 dage, hvilket mange fandt lige vel
kort.
Det blev også atter drøftet, hvor kunsthåndværket kunne placeres. Det blev besluttet, at den bedste løsning er, som hidtil, at koncentrere dette på balkonen.
En lille opfordring til medlemmerne herfra:
Billedkunsten, som vi udstiller i salen og underetagen, indbefatter også skulptur. Vi finder, at det ville være et løft til udstillingen med et eller flere bidrag af
denne art. Så fat endelig hammer og mejsel, kædesav eller hvad du end bruger.
Og gør skulptur.
Jens Christian Jensen, bestyrelsen

Efterårsudstillingen var
godt besøgt.
Og musikken var på plads
med jazzende toner fra
Vesterdal Jørgensens Trio.
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FNYK - det vi tænker på ...
Det lakker mod jul og nytår.
Tiden er til eftertanke og
tanker på det nye år der,
venter lige om hjørnet. For
en bestyrelse er det en
kunst at være foran i tid
for at få planlagt og udført
aktiviteter for foreningens
over 130 medlemmer.
Indrømmet. Vi har travlt i
bestyrelsen. Mest op til de
store udstillinger og selvfølgelig nytårskur og generalforsamling.
Nytårskuren afholder vi for 3. gang, lørdag den 13. januar kl. 14, i kulturhuset. For tre år siden fik vi den tanke, at vi gerne ville mødes og ønske hinanden
godt nytår. Se sidste side.
Generalforsamlingen finder sted i Lindehuset søndag den 25. februar. Her
bliver der lejlighed til at tænke over det vi har lavet og det vi skal lave i 2018.
Og jeg vil opfordre til at du som medlem af FNYK overvejer at stille op til bestyrelsen. Der er som nævnt travlt. Vi har et godt samarbejde og hygger os i
arbejdet. Det er skønt at se resultaterne af arbejdet. Vi deler opgaverne – og
fornemmelsen af succes.
Med disse ord ønsker jeg med FNYK-bestyrelsen alle medlemmer og familier en
glædelig jul og godt nytår. Tak for de mange gode og kreative timer i året, der
gik.
Jørgen Hedegaard

Skilt på
Højvangen
Foreningens atelier på
Højvangen fik eget vejskilt i efteråret.
Nu kan alle finde vej til
atelieret.
Husk, du er altid velkommen til at kikke indenfor
til en kop kaffe og en
snak om kunst med brugere af atelieret.
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FNYKs medlemsstatistik
(sjov med tal) pr. 14.11.2017

Nogle gange er det rart at vide, hvad det er for en type medlemmer vi
er i FNYK, og hvordan vi bruger foreningen, derfor denne lille statistikøvelse.
Vi er pt. 117 voksne medlemmer og en håndfuld børn. Antallet af børn er lidt
svært at fastsætte, da folk ikke melder børnene ud hvis de selv melder sig ud,
eller hvis børnene mister interessen.
Ud af disse 117 voksne medlemmer er vi 78 som er billedkunstnere og 7 som er
kunsthåndværkere. De sidste 33 medlemmer er enten ægtefæller eller folk som
bare har lyst til at være medlem af vores forening og få gavn af vores aktiviteter. Den opmærksomme læser vil kunne se, at det samlede antal medlemmer
(78+7+33=118) ikke passer helt med de førstnævnte 117, årsagen er den, at vi
har et medlem som både tæller som billedkunstner og kunsthåndværker.
Den %-vise fordeling er følgende:
Antallet af billedkunstnere svarer til 67% af vores samlede antal medlemmer,
og kunsthåndværkerne svarer til 6% af vores samlede antal medlemmer.
Og hvad skal vi så bruge disse tal til, udover at tilfredsstille vores nysgerrighed
og så interessen for, hvad vi kan gøre for at tilfredsstille flest medlemmer, når
vi planlægger og arrangerer aktiviteter i FNYK regi.
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Vi kan eksempelvis se på FNYKs forårs- og efterårsudstilling.
Til hver udstilling har 28 billedkunstnere og 4 kunsthåndværkere mulighed for
at deltage. Det svarer til 36% af billedkunstnerene (eller 24% af det samlede
medlemstal) og 57% af kunsthåndværkerne (eller 3,5% af det samlede medlemstal).
Ved efterårsudstillingen i år (2017) valgte 25 billedkunstnere og 3 kunsthåndværkere at udstille, det svarer til 32% af vores billedkunstnere og 43% af vores
kunsthåndværkere.
Det er da meget fine procenter.
FNYK på
gamle scene,
Det Kgl.
Teater.

Et par eksempler, hvor alle har mulighed for at deltage, både aktive kunstnere
og ikke aktive kunstnere.
Et eksempel er rundvisningen på det Kongelige Teater, hvor der var 16 FNYK
medlemmer med. Det svarer til 14% af det samlede antal medlemmer.
Og sidst men ikke mindst FNYKs Nytårskur, som jo blev afholdt i starten af
året, så det bliver en ca. procent. Der var omtrent 70 FNYK medlemmer til
nytårskuren, og hvis vi antager at medlemstallet har været konstant, har vi en
deltagelse der svarer til 60%.
Det er flot.
Det var så lidt sjov med tal.
Lisbeth Nylén
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Jill Conway-Fell
er fotokunstner
Jill er medlem af Fredensborg Ny Kunstforening
Jeg er englænder, og lige fra skolegang hvor vi blev underviste i tegning og maling, har jeg været glad for alt inden for kunst og kultur, såsom skulptur, billedkunst, opera, teater, balletten mm.
På Witzwatersrand Universitetet i Johannesburg, Sydafrika, læste jeg kunsthistorie og fransk litteratur.
Jeg har en diplom fra Inchbald School of Design i London, og fra Bergenholz
Design Skole i København.
Fotokunst, især digital, synes jeg er både sjovt og spændende, og noget jeg
kunne godt tænke mig at lære meget mere om.
Jeg har været medlem af FNYK i ca. 5 år efterhånden, og har været medlem af
FNYKs atelier ved Højvangen lige fra den første dag hvor vi gik i gang med rengøringen. Vi har det sjovt og hyggeligt sammen.
Endvidere: indtil slutningen af januar, har vores formand, Jørgen Hedegaard,
og jeg en fælles udstilling med malerier og fotokunst i Fredensborg Forsynings
kontorer og kantine.
Jeg er også medlem af Humlebæk Kunstforening, og udstiller sammen med andre på Humlebæk Bibliotek og med FNYK i kulturhuset i Fredensborg.
Min hjemmeside, www.jillysart.dk, er under opbygning.
Måske er der en som kunne tænke sig at hjælpe mig med det?
Kontakt mig gerne på mail: jill.conway.fell@outlook.com
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Jill Conway Fell har været på motivjagt på
rensningsanlægget på Højvangen.
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FNYKs Nytårskur
lørdag den 13. januar 2018

Se mange flere billeder på
http://galleri.fnyk.dk/#!home
Nytårskuren afholdes ligesom sidste år i Kulturhuset
Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4,
3480 Fredensborg – fra kl. 14.00 til kl. 16.30.
Musik af Rådhusduoen, fællessang og lidt godt til
ganen fra kok Jacob Brick og et glas nytårsbobler
og ikke mindst et par hyggelige timer i godt selskab.

Tilmelding til Elsebeth på
mail: elsebeth@rocketmail.com inden 2. januar!
Vi ses!

HUSK
Generalforsamlingen 2018
Søndag den 25. februar, kl. 19.00
i Lindehuset i Fredensborg.
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