I august 2016 etablerede FNYK et fantastisk atelier på Højvangen 25 i Fredensborg. Alle medlemmer tilbydes at være med i atelieret for kun 200
kr. om måneden.

Billedet ”Et øjeblik” er fra jubilæumsudstillingen i 2014 i
Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio og malet af Lisbeth
Nylén.

”Foreningens formål er at virke til fremme af
forståelsen og interessen for kunst og kunstneriske aktiviteter i den bredeste forstand”.
Citat fra FNYK’s formålsparagraf.
Fredensborg Ny Kunstforening blev stiftet 28.
oktober 2009 og præsenterer medlemskunst i
mange retninger over maleri, grafik, fotografi, og
skulpturer til musik, digte og foredrag.
Over 100 medlemmer nyder i dag fordelene
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omvisning. Vi har bl.a. oplevet Matisse på Ordrup-

ling i Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio.

gaard, ”Vejen” på Nivaagaard og portrætsamlin-
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At være med i Atelier FNYK betyder fællesskab, inspira-
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Nytårskur er en ny, årlig tradition, som afholdes i januar i Kulturhuset Fredensborg Gamle Bio.

KUNST

Foreningen arrangerer slentreture i Fredensborg. Her er der mulighed for at lære noget om
byen og samtidig få lidt motion. Og tegne- male
og fototure i og omkring Fredensborg er en klas-

for alle!

sisk aktivitet for medlemmerne.
Medlemmerne kan oprette deres eget digitale
kunstalbum i Galleri FNYK på Foreningens hjemmeside www.fnyk.dk. Facebookgruppen ”Fredensborg Ny Kunstforening” er også til rådighed.
FNYK udsender mail-information om nyheder
og spændende arrangementer flere gange om året.

FNYK arrangerer åbne tegne- og maledage for børn.

Bliv medlem af FNYK!
Fredensborg Ny Kunstforening

Voksen medlemskab: Kr. 240,- årligt
Partner medlemskab: Kr. 100,- årligt
(kone/mand/kæreste)
Børn/unge under 18 år: Gratis

En kunstforening for udøvende kunstnere og
kunstinteresserede.

Beløbet kr. 240,- (kr. 340,- ved par tilmelding)
Betaling på bankkonto: 1551 10568323

Fredensborg Ny Kunstforening ”FNYK”

Angiv: Navn, adresse, mailadresse og telefon-

står for kunstoplevelser:

nummer

Billedkunst, skulpturer, keramik, glaskunst,
museumsbesøg og kulturelle pusterum med

Yderligere oplysninger om indmeldelse til
Foreningens kasserer Lisbeth Nylén,
tlf. 3022 4353 eller mail: lisbethnylen@hotmail.com

Et hold på slentretur i Fredensborg og en tegnetur

Vi ses i

med akvarelfarver og termokande.

Fredensborg Ny Kunstforening
www.fnyk.dk

musik, sang og foredrag.

