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Henrik Saxgren, kunstnerisk leder
Harald Krabbe, CEO, Frederiksdal Kirsebærvin
Karen Skou, projektleder, Realdania
Anne Højer Petersen, museumsdirektør

I mere end et år har de fire fotografer Christina
Capetillo, Torben Eskerod, Carsten Ingemann og
Henrik Saxgren rejst gennem Danmarks yderområder
for at skabe billeder, som kan give de gængse
fordomme om ”Udkantsdanmark” modstand.
Resultatet er blevet til både en bog og en udstilling,
der rummer mere end 100 tankevækkende
fotografier; en rejse i åbne landskaber og oversete
byrum, en invitation til at se ind i mørket, en
refleksion over menneskers måde at være i verden på
og over behovet for at sætte skel mellem natur og
kultur. Udkanten findes måske i politisk og
økonomisk forstand, men for de fire fotografer er
ethvert menneske og ethvert sted sit eget centrum.
De har ladet sig inspirere af stedernes historier,
mennesker, landskaber og byer og derigennem skabt
en stilfærdig hyldest til de potentialer, yderområderne
også rummer; landskabeligt, æstetisk og
menneskeligt.

Torben Eskerod: Landskab, Korselitse Østerskov, Falster 2012

Med deres kunstneriske blik og empatiske indlevelse
åbner fotograferne op for helt eller delvist lukkede
erfaringsområder og giver nye input til de ellers
fastlåste billeder af de dele af Danmark, som på godt
og ondt ligger uden for myldretid.
Der er udgivet bog, plakat, flyer og postkort til
udstillingen, som er blevet til i et samarbejde med
Realdania og kunstnerne samt Bornholms Kunstmuseum, Kunstmuseet i Tønder og Vendsyssel
Kunstmuseum. Udstillingen vises på Fuglsang
Kunstmuseum til og med den 16. marts.

Resultat af konkurrencen på Store Vennedag
den 5. november 2013
”Tingesten” er en hørskætter,
der blev brugt til at forarbejde
hørstrå med.
Andre gæt var: at det var en
garnpresse, en ”foldemaskine”, en maskine til at folde strå, et motionsapparat, eller en ting til at klargøre strå til stråtag.
Vinderen af konkurrencen blev: Henning Jensen,
Nørreballe, som har fået direkte besked.

Nyt fra Venneforeningen
Projekt ”Skaf et nyt medlem"
Venneforeningens medlemmer blev i slutningen af
august opfordret til at skaffe et nyt medlem - og
meget gerne flere - til museets venneforening. Denne
opfordring har pr. 15. oktober resulteret i 66 nye
medlemmer, så vi nu er 1.160. Forhåbentlig kan vi
med din hjælp nå op på medlem nr. 1.200 inden
nytår.
Så derfor endnu engang en kraftig opfordring til alle
læsere om at skaffe et eller flere nye medlemmer.
Ring eller mail navn(e), adresse til museet samt
mailadresse på det/de nye medlem(mer), du har
skaffet, plus dit eget navn, så deltager du i
konkurrencen om seks gavekort til brug på museet
på henholdsvis 1 x kr. 500,- og 5 x kr. 100,-

Overgang til kontingentindbetaling gennem
Nets/PBS
For at forenkle og lette administrationen af
kontingentindbetalingerne har bestyrelsen besluttet
at lade kontingentopkrævningen foregå gennem
Nets/PBS fra den 1. januar 2014. Samtlige
medlemmer vil derfor modtage en kontingentopkrævning fra Nets/PBS.
Bestyrelsen håber, at rigtig mange medlemmer vil
benytte sig af muligheden for at tilmelde opkrævningen til automatisk betaling gennem Nets/PBS, da
dette yderligere vil effektivisere og strømline
kontingentopkrævningen.

Nyt fra museet
Jul på museet den 7. og 8. december:
Juleomvisning kl. 12 – ca. 12.30
Weekenden byder på en juleomvisninger hver af de to
dage i husets faste samling, og de er udformet og
tænkt som 10 små stykker dejlig julekonfekt. 10
lækkerier udvalgt mellem museets egne værker –
hver især dyppet, rullet og overtrukket i smagfulde
frie fortolkninger, som får det hele til at jule.
Målgruppe: Voksne og børn (ca. 10 år og opefter).
Pris: Gratis, når entréen er betalt (alle under 18 år
kommer gratis ind).
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Kreativt juleklip i atelieret kl. 13-15
Vi har fundet de
fineste materialer
og de bedste
kreative juleidéer
frem, så vi kan
fremstille smuk
og stilfuld julepynt
både til museets
juletræ og til egne
juleudsmykninger.
Der er vejledning
og hjælp at få –
samt masser af
julehygge.

Projekt ”Arv og gaver”
Venneforeningen er godt på vej til at få afprøvet
muligheden for at kunne modtage fradragsberettigede gaver. Afklaringen fra SKAT forventes inden
udgangen af 2013.

Nyt medlemskort i mere brugervenligt format
Efter henvendelse fra flere medlemmer har
bestyrelsen besluttet at udskifte det nuværende
medlemskort med et nyt i et mere brugervenligt
kreditkortformat.
Hvert år skal kortet forsynes med en ny årstalsmærkat.
De nyindmeldte medlemmer får medlemskortet i det
nye format ved indmeldelsen, mens gamle medlemmer vil få ombyttet deres hidtidige kort, når de
henvender sig i museumsbutikken, fx for at få den
nye årstalsmærkat.

Foto: Ingrid Fotografi

Målgruppe: Legebørn i alle aldre.
Pris: kr. 20 pr. ”næse” til materialer.
Omvisning og kreativ juleklip forestås af museets
erfarne formidler og kunsthistoriker Guri Skygge
Andersen.

Velkommen til Nytårskur 2014
Fredag den 17. januar kl. 15-17
Igen i 2014 byder Fuglsang Kunstmuseum vinterkulden trods med invitation til at markere et nyt
kunstår på museet med venner og samarbejdspartnere, festlig musik ved Storstrøms Kammerensemble og nytårstale ved museumsdirektør Anne
Højer Petersen. Deltagelse er gratis for de inviterede
og uden forhåndstilmelding.

DIT nye museum?! Introduktion til Fuglsang
Kunstmuseum
Lørdag den 22. februar, kl. 14-15, i museets
foredragssal.

Dankvart Dreyer: Fynsk landskab, 1838 -39. Foto Bruun Rasmussen
Kunstauktioner.

fint lille guldalderlandskab til supplemenet af
samlingen, nemlig Dankvart Dreyers ”Fynsk
landskab, i baggrunden Kjærum og Ebberup Banker”,
1838-39, men det er først nu, at værket efter omfattende konservering er kommet hjem til museet.
Det blev præsenteret for første gang live i forbindelse
med Store Vennedag, den 5. november.

Nyt fra butikken
Foto: Finn Brasen

Museumsdirektør Anne Højer Petersen byder
velkommen til nye/nyere medlemmer af Fuglsang
Kunstmuseums Venner og introducerer til museet,
dets aktiviteter og baggrund med efterfølgende
spørgerunde. Der serveres kaffe/the og lidt sødt
undervejs. Museum, butik og café er åbne kl. 11-16,
både før og efter arrangementet, som er gratis og
uden forhåndstilmelding.
Personale

Pr. 1. september er museumsinspektør Gertrud
Oelsner påbegyndt sit 3-årige ph.d.-forløb ved Aarhus
Universitet om geografi og guldalderkunst, hvorfor
Gertrud kun sjældent er på museet.
Fast vikar for Gertrud er museumsinspektør, mag.art.
Tine Nielsen Fabienke, som sædvanligvis træffes på
museet tirsdag-torsdag. Desuden er cand.mag. Jacob
Helbo Jensen tilknyttet museet som akademisk
medarbejder foreløbig frem til februar 2014.

Nyerhvervelse
I efteråret 2012 lykkedes det museet at erhverve et

Søger du anderledes og spændende julegaveideer, så
prøv Museumsbutikken!
Da vi nu går vinteren i møde, kan butikken tilbyde
nogle super lækre og bløde skindhandsker til damer,
fra Rudi og Harald.
Vi har også fået nogle meget fine smykker fra Jette
Nørregaard hjem.
Brocher, smykker
og hårspænder.
Alle lavet i papir
(speciel behandlet) og bladguld,
bladsølv og
bladkobber.
I forbindelse med
særudstillingen SOM DET BLÅ har butikken fået
nogle meget fine bøger hjem om havearkitektur. Du
finder selvfølgelig også årets mandelgave i butikken se de sjove spil: "Tøsemiddag", Idiotkundskab,
Pinlighedsfaktor og Jippijaja, der alle bringer smil og
måske lidt "røde ører" frem.
Museumsbutikken udsteder også gerne gavekort til
brug i butikken eller i form af medlemskab af
Fuglsang Kunstmuseums Venner.

Tilbud fra cafeen
I december måned vil der være gløgg og æbleskiver
på menuen. Og fra januar vil der komme et nyt
menukort, hvor der bl.a. vil være dagens suppe
med brød. Ud over de lækre måltider, man kan spise
på stedet, er det også værd at tænke på, at cafeen har
mange gode forslag til
jule- og værtindegaver. I
hele perioden vil der i
cafeens lille salgshjørne
være tilbud på den lækre
kirsebærsirup, kirsebærmost, kirsebærmarmelade og kirsebærsauce fra Selleberg på Fyn
lige til årstidens dessert.
Af nyheder i salgshjørnet er
der en gaveæske med tre af
de lokale Krenkerup Øl.
Brug den som julegave eller
mandelgave!

Oversigt over aktiviteter
Åbningstider:
I december, januar og februar har museet åbent for
publikum onsdag-søndag kl. 11-16, lukket mandage
og tirsdage.
Åbningstider jul og nytår:
Museet er lukket 16.12. – 25.12, åbent 26.12 – 29.12,
lukket 30.12. 2013 – 01.01. 2014.
Ekstraordinært åbent:
Museet holder ekstraordinært åbent mandag og
tirsdag den 10. og 11. februar i skolernes vinterferie
(uge 7).

Søndag den 1. december 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 Herregaard.

Lørdag den 7. december og søndag den 8.
december kl. 12-15:
Juleomvisning og kreativt juleklip for børn og barnlige
sjæle forestået af museets erfarne formidler og
kunsthistoriker Guri Skygge Andersen. (Se nærmere
side 2).

Søndag den 5. januar kl. 13-14:
Offentlig omvisning, max. 30 deltagere. Gratis for
museets gæster; billetter til omvisningen kan
afhentes samme dag fra kl. 11.

Fredag den 17. januar kl. 15-17:
Nytårskur 2014
Igen i 2014 byder Fuglsang Kunstmuseum
vinterkulden trods med invitation til at markere nyt
kunstår på museet. Deltagelse er gratis for de
inviterede og uden forhåndstilmelding. (Se nærmere
side 3). Se museets hjemmeside for yderligere
oplysninger, når tiden nærmer sig:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

Torsdag den 23. januar kl. 17:
Fernisering på den nye særudstilling Uden for
myldretid. I mere end et år har de fire fotografer
Christina Capetillo, Torben Eskerod, Carsten
Ingemann og Henrik Saxgren rejst gennem
Danmarks yderområder for at skabe billeder, som
kan give de gængse fordomme om
”Udkantsdanmark” modstand. (Se nærmere side 1).

Søndag den 2. 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 Herregaard.

Lørdag den 8. februar:
Artist Talk, se mere på museets hjemmeside, når
tiden nærmer sig: www.fuglsangkunstmuseum.dk

Vinterferien (uge 7):
Der vil være aktiviteter hele ugen bl.a. Familieworkshop lørdag den 15. februar, se mere på
museets hjemmeside, når tiden nærmer sig:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

Lørdag den 22. februar kl. 14-15:
DIT nye museum?! Introduktion til Fuglsang
Kunstmuseum:
Museumsdirektør Anne Højer Petersen byder
velkommen til nye/nyere medlemmer af Fuglsang
Kunstmuseums Venner og introducerer til museet,
dets aktiviteter og baggrund med efterfølgende
spørgerunde.
Se mere på museets hjemmeside, når tiden nærmer
sig: www.fuglsangkunstmuseum.dk
Ret til ændringer forbeholdes. Nye arrangementer
annonceres via museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk

