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Vilhelm Kyhn & MitLANDskab
v/museumsinspektør Gertrud Oelsner

Særudstillingen Vilhelm Kyhn & det danske
landskab er ikke en guldalderudstilling, som de
er flest. Denne gang mødes vores gæster ikke
alene af Kyhns værker, der med landskabet som
udgangspunkt undersøger spørgsmålet om den
nationale identitet, men også af en masse nye
formidlingstiltag.
Kyhns værker rækker videre end 1800-tallets
nationale og geografiske turbulens, og har med
deres visuelle kortlægning af Danmark også bud
til nutidens museumspublikum. De besøgende
inviteres via en række digitale formidlingstiltag til
at give deres bud på, hvordan de opfatter Kyhns
landskaber i dag, og publikum kan uploade egne
billeder af det danske landskab.
I udstillingen møder museets gæster to store
touchskærme, hvor det er muligt at gå på
opdagelse i Kyhns liv og kunst, ligesom tre små
film præsenterer tre danskeres opfattelse af det
danske landskab.

Vilhelm Kyhn, Udsigt over havet. Bulbjerg, 1845. Privateje.
Foto: Knud Sejersen

Man kan også prøve kræfter med selv at skabe et
nationalromantisk billede eller gå på opdagelse i
kunstjukeboxen.
Vi har ligeledes udviklet applikationen ”Kyhns
Danmark”, der tager museumsgæsterne med ud
i det landskab, Kyhn så og malede. Vi håber, at
venneforeningens medlemmer vil være med til at
sætte debatten i gang!
Udstillingen vises i perioden 31. januar - 21. april
2013, og venneforeningens medlemmer er inviteret til ferniseringen onsdag den 30. januar kl. 17.

Fra Vilhelm Kyhnudstillingen:
eksempel på
touchskærm

Venneforeningen arrangerer:

Venneforeningen arrangerer:

Mad & Kunst - Vinterbilleder

Foredrag om: Vejret i kunsten

Torsdag den 21. februar kl. 18-21

v/ Jesper Theilgaard

Mad & Kunst-arrangementet følger årstiden, og
vi starter med ”Vinterbilleder”.
Igen er det Fødevarenetværk Lolland-Falster, der
sørger for en lækker buffet, hvor kålkællingen har
været på spil og kombineret både kalv og gris
med vinterens sidste rester af friske vitaminer og en dejlig kage til kaffen.

Lørdag den 16. marts kl. 13-15 i museets
foredragssal.

Jesper Theilgaard. Foto: Ulla Voigt DR
L.A. Ring, Diset vinterdag i Vinderød. 1901. Tilhører Fuglsang
Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Når vi er mætte og godt tilpas, lader vi
museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke trylle
os ud i den nordiske vinter, der kan være lang,
kold og mørk. Men den er også særdeles
betagende, når den, klædt i snehvid dragt, viser
overvældende skyhimle og lader træernes
krogede grene stå nøgne. Mange kunstnere har
gennem tiden været fascineret af netop de
stemningsdannende elementer, og eksempler
findes også i Fuglsang Kunstmuseums
samlinger. Med afsæt i den udstillingsaktuelle
Vilhelm Kyhn ser vi på vinteren, som den skildres
af bl.a. L.A. Ring, Vilhelm Hammershøi, Olaf
Rude, Holger H. Hansen og Ingemann
Andersen.
Max. deltagerantal: 50
Pris: 175 kr. inkl. foredrag, velkomstdrink, buffet,
et glas vin, øl eller vand og kaffe/te med kage
(250 kr. for ikke medlemmer).
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk
eller 5478 1414. Efter ”først til mølle” princippet.
Frist: Senest torsdag den 14. februar.
Betaling: beløbet indbetales til Nordea reg. 2205
konto 6885 104 663 senest den 18. februar.

TV-meteorologen Jesper Theilgaard kan "læse"
vejret på malerier og sætte det ind i en
meteorologisk sammenhæng. I hans optik har
alle årstider sin charme med spektakulære
skyformationer, glitrende lys over fjorden,
truende tordenskyer, og solnedgange med knald
på. Med Jesper Theilgaaards malende
beskrivelse får billederne helt nyt liv.
Foredraget tager udgangspunkt i museets
særudstilling Vilhelm Kyhn & det danske
landskab, men vil også mere bredt fortælle om
vejret i kunsten. Hvis tiden tillader det, kigger vi
også på, om der er interessante skyformationer
uden for museet.
Max. deltagerantal: 60
Pris: 150 kr. inkl. foredrag, kaffe/te og kage (225
kr. for ikke medlemmer).
Tilmelding: post@fuglsangkunstmuseum.dk
eller 5478 1414. Efter ”først til mølle” princippet.
Frist: Senest fredag den 8. marts.
Betaling: beløbet indbetales til Nordea reg. 2205
konto 6885 104 663 senest den 13. marts.
OBS! Museet sælger denne dag bogen Himlens
spejl med bidrag af Jesper Theilgaard til en
særpris af 40 kr. (uden yderligere rabat).

Stor succes med Store Vennedag
den 6. november 2012
Den første lukketirsdag i november dannede
rammen om noget nyt: Museet holdt åbent
eksklusivt for vennerne, der ved fremvisning af
gyldigt medlemsbevis denne dag kunne tage en
ledsager gratis med ind og f.eks. glæde en nabo.
Der var lagt et omfattende program med
miniomvisninger non-stop hele dagen i hele
museet og de forskellige dele af samlingerne, og
modtagelsen var langt bedre, end arrangørerne
kunne have forventet: 100 forventningsfulde og
glade medlemmer og medbragte gæster mødte
frem, og de fleste tilbragte flere timer på museet
med forskellige omvisninger; der deltog mellem
20 og 40 på hver omvisning, så de fleste må have
oplevet mere end én! Der blev også tid til lidt
shopping i butikken, som i dagens anledning
havde gode tilbud, og tiltrængt hvilen ud i cafeen
med velkomne fristelser af både vådt og tørt.
På museet glæder vi os over det store fremmøde
og – ikke mindst – den tydelige glæde, som såvel
arrangement og
indhold blev modtaget
med af de fremmødte.
Der blev trukket lod
om en gave blandt
gæsterne, og den
heldige vinder var
Birthe Olsen, som her
ses til højre, da hun fik
overrakt en lækker
nøddeknækker.

I lørdagens klare solskin over de let snepudrede
omgivelser tog Fuglsang sig ud fra sin allerbedste side, og gæsterne strømmede til fra nær
og fjern.
Men i løbet af natten slog vejret drastisk om, og
sneen væltede ned til godt op på formiddagen,
og da medierne tilmed havde varslet snestorm,
var dagens besøg desværre langt mindre end
ventet og sædvanligt. Tak til de mange frivillige
fra venneforeningen, der trofast mødte op og
hjalp med at grave os ud!
Fuglsang
Herregård,
foto: Jesper
Andersen

Stemningen var begge dage god blandt såvel nye
gæster som det stigende antal gengangere, der
nu i flere år har fundet vej til vores kulturelle
julemarked, og som sætter pris på de mange
tilbud og den særlige stemning, som hjælpes så
godt på vej af de mange aktive venner. Tak for
indsatsen alle sammen!

Generalforsamling den 4. april
I år afholdes generalforsamlingen på museet
torsdag den 4. april kl. 19. Indkaldelse
udsendes senere. Der bliver mulighed for at
bestille lidt mad til spisning inden.
Efter generalforsamlingen vil direktøren for
Business LF, Anders Høiris, tale om kulturlivets betydning for erhvervsudviklingen på
Lolland-Falster.

Jul på Fuglsang 2012 - i år med sne!
Igen i år var 2. week-end i december rammen om
Jul på Fuglsang, hvor Fuglsang Kunstmuseum,
Storstrøms Kammerensemble og Fuglsang
Herregård - og ikke mindst de aktive venner! sammen skaber dette årlige fælles univers af
kulturel julehygge. Der var mange spændende
boder med alt fra kunsthåndværk til gode, lokale
fødevarer. De fyldte alle huse - også den hvide
lade og smedjen. Musikken lød i herregårdens
smukke sal, og museet viste sine kunstværker
frem.

Næste særudstilling
9. maj - 1. september
2013 viser museet
særudstillingen Olaf
Rude - helt privat med
akvareller af Olaf Rude.
Olaf Rude, Skejten Lolland, skitse
til udsmykning til Folketingssalen
højre del, 1949. Foto: Ole Akhøj

Tilbud fra cafeen
Ud over de lækre måltider, man kan spise på
stedet, er det også værd at tænke på, at cafeen
har mange gode forslag til værtindegaver:
F.eks. kvalitetsmarmelade fra Sorgenfri
Specialiteter, den lækre kirsebærsirup fra
Selleberg på Fyn eller luksus hasselnødde- eller
valnøddedressing fra Sidinge i Vig.

Vinterferien, uge 7:
Akivitetsark hele ugen for børn og unge. Arkene
udleveres i skranken, gratis.

Torsdag den 21. februar kl. 18-21:
Venneforeningen arrangerer Mad & Kunst med
Vinterbilleder. Pris: 175 kr. for medlemmer af
venneforeningen / 250 kr. for øvrige.
Tilmelding senest den 14. februar på tlf. 5478 1414
eller mail: post@fuglsangkunstmuseum.dk
Se nærmere på side 2.

Lørdag den 23. februar kl. 13-15:
Foredrag: Vilhelm Kyhn & det danske landskab.

Husk, at medlemmer af venneforeningen får 10
% på køb i café og butik.

Nyt fra butikken
Butikken har fået lavet en køleskabsmagnet med
foto af selve museet. En rigtig god ide som
værtindegave.
Der er kommet
nye træfigurer
hjem af arkitekt
Hans Bølling. Det
er Architectmade’s
berømte Duck &
Duckling. Hans Bølling blev inspireret til at
designe And og Ælling, efter en episode på
Frederiksberg, hvor en politimand hjalp en lille
andefamilie over gaden. Butikken har selvfølgelig
stadig Hans Bøllings Optimist og Pessimist.

Oversigt over aktiviteter
Åbningstider:
I januar, februar og marts har museet åbent for
publikum onsdag-søndag kl. 11-16, lukket mandage
og tirsdage.
Museet holder ekstraordinært åbent i uge 7, mandag
og tirsdag den 11. og 12. februar i skolernes
vinterferie.

Søndag den 3. februar kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Gratis for
museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 11.
Der er mulighed for at købe kombibillet til museet og
koncert kl. 15 på Fuglsang Herregård.

Foredrag og introduktion til kunstneren og
udstillingen v/ museumsinspektør og
udstillingstilrettelægger Gertrud Oelsner. Pris: 40 kr.
for medlemmer af venneforeningen / 60 kr. for
øvrige.
Tilmelding senest den 21. februar på tlf. 5478 1414
eller post@fuglsangkunstmuseum.dk

Søndag den 3. marts kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max 30 deltagere. Gratis for
museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 11.
Der er mulighed for at købe kombibillet til museet og
koncert kl. 15 på Fuglsang Herregård.

Lørdag den 16. marts kl. 13-15:

Venneforeningen arrangerer foredrag om Vejret i
kunsten med Jesper Theilgaard. Pris: 150 kr. for
medlemmer af venneforeningen / 225 kr. for øvrige.
Tilmelding senest den 13. marts på tlf. 5478 1414
eller mail: post@fuglsangkunstmuseum.dk
Se nærmere på side 2.

Lørdag den 23. marts kl. 11-14:
Kunsteftermiddag om guldaldermaleren Vilhelm
Kyhn.
Gennem to foredrag sætter vi fokus på
guldaldermaleren Vilhelm Kyhn og hans interesse for
kortlægningen af Danmark samt hans
stemningsmalerier.
Foredrag v/ Lise Jeppesen, museumsdirektør,
Randers Kunstmuseum og Gertrud Oelsner,
museumsinspektør, Fuglsang Kunstmuseum.
Pris: 60 kr. for medlemmer af venneforeningen / 80
kr. for øvrige. Det anbefales at bestille frokost forud
for arrangementet.
Tilmelding og bestilling af frokost senest den 21.
marts på tlf. 5478 1414 eller
post@fuglsangkunstmuseum.dk

Ret til ændringer forbeholdes. Nye arrangementer
annonceres via museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

