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V E N N E R

Ved bordet.
Mennesker, mad & nature morte
27. januar – 23. april 2017
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
Forårets brag af en særudstilling er døbt Ved
bordet. Mennesker, mad & nature morte. Den
præsenterer en perlerække af malerier fra
museer og private samlinger i ind- og udland hvoraf flere ellers kun sjældent udlånes - hvis
motiviske omdrejningspunkt er bordet i
billedkunsten fra guldalderen frem til i dag.
Projektet inddrager populære danske kunstnere
som P.C. Skovgaard, Anna og Michael Ancher,
P.S. Krøyer, Vilhelm Hammershøi, Kristian
Zahrtmann, Harald Slott-Møller, Edvard Weie,
Jais Nielsen, Olaf Rude og Niels Strøbek, men
viser også den tyske Hans Baluschek og franske
Odilon Redon – blandt mange andre, der ikke
tidligere har været vist sammen med bordet som
fællesnævner.
Udstillingen er arrangeret i nært samarbejde
med Skagens Kunstmuseer, der i sagens natur
også er en generøs udlåner af mange
kunstværker. Den handler om, hvad mennesker
egentlig foretager sig omkring bordet, og hvad
de placerer på det, som er et så almindeligt og
uundværligt møbel i vores hverdag, at vi knapt
lægger mærke til det.
De 50 udvalgte malerier tager alle afsæt i bordet
som fysisk, mentalt, symbolsk og kompositorisk
element. Der er tale om genrebilleder, portrætter
og interiører, og de er inddelt i forskellige
overordnede temaer, som f.eks. inddrager
gruppeportrættet, kunstneriske fællesskaber,
madkultur og bordskik, familie, venskaber og
kærlighed, kønsroller og identitet. Det ser vi bl.a.
skildret hos skagensmalerne og de danske
modernister.

P.S. Krøyer: Ved frokosten. 1893.
Den Hirschsprungske Samling. Foto: © Den Hirschsprungske
Samling

Udstillingen ledsages af et aktivitetsprogram
med omvisninger, foredrag, workshops og
events for både børn og voksne, ligesom de to
arrangerende museer udgiver et stort og rigt
illustreret katalog i samarbejde med Aarhus
Universitetsforlag, hvor museerne samt eksterne
forskere bidrager med forskellige vinkler på
bordet i billedkunsten.
Udstillingen vises efterfølgende på Skagens
Museum over sommeren 2017.

Invitation til fernisering
Du inviteres hermed som medlem af
Venneforeningen til fernisering af

Ved bordet.
Mennesker, mad & nature morte
torsdag den 26. januar kl. 17.
Dørene åbnes kl. 16.30.

Dato for generalforsamling 2017:
tirsdag den 25. april.

Nytårskur
Fredag den 6. januar kl. 14-16 på museet
Velkommen til et nyt kunstår på Fuglsang
Kunstmuseum!
Sædvanen tro byder museet indenfor til
nytårskur for at ønske venner, kolleger mv. godt
nytår med festlig nytårsmusik ved Ensemble
Storstrøm, direktørtale, et glas bobler og en
hyggelig stund med andre museumsvenner. Der
er gratis adgang og ingen tilmelding.

Brage-koret synger i KUMUS
Torsdag den 9. februar kl. 19-ca. 21
Vi kan glæde os til en flot koncert i den nye
koncertsal i KUMUS. Brage er et mandskor, som
blev stiftet i 1862 af borgere i Nykøbing F. De har
gennem tiden glædet mange med deres flotte
stemmer, og repertoiret spænder vidt.
Pris: 50 kr. for alle. Drikkevarer kan købes i pausen
Tilmelding: online på www.billetto.dk (husk at
medbringe medlemskort sammen med billetten til
selve arrangementet)

Foredrag om særudstillingen
v/museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
Lørdag den 11. februar kl. 13-15 (inkl.
kaffepause) i foredragssalen på museet
Olaf Rude: Ung pige ved et bord.
1939. Fuglsang Kunstmuseum.
Foto: Ole Akhøj

I forbindelse med
særudstillingen Ved

bordet. Mennesker, mad
& nature morte holder

museumsinspektør og
kurator Tine Nielsen
Fabienke foredrag om de
flere end 30 kunstnere
og deres 50 malerier fra de seneste 200 års
primært danske kunsthistorie.
Der bliver også rig lejlighed til at høre om
samarbejdet med Skagens Kunstmuseer og den
forskning, som museerne har lagt til grund for at
beskæftige sig med bordet i billedkunsten,
udstillingens temaer og de kunstværker, der i
mange stilarter indgår i dem.
Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Se mere på www.fuglsangkunstmuseum.dk.

Pris: (inkl. kaffe og sødt): 75 kr. for medlemmer og 95
kr. for ikke-medlemmer (max. 50 deltagere)
Tilmelding: online på www.billetto.dk (husk at
medbringe medlemskort sammen med billetten til
selve arrangementet)

Familieworkshops i vinterferien
Med en børnevenlig omvisning i
særudstillingen Ved bordet.

Mennesker, mad & nature morte

lægges der op til snak og undren
over, hvad vi egentlig foretager os
ved bordet. Med ny viden og god
inspiration går vi efterfølgende i
billedkunstværkstedet i KUMUS,
hvor opdækning, anretning,
måltid og fotografi skal udforskes kreativt.
Husk tøj der kan tåle en kreativ plet 
Museets formidler, Guri Skygge Andersen, er
med i hele forløbet.
Datoer: den 15., 16., 17. og 18. februar
Tidspunkt: kl. 13 - ca. 15.15
Målgruppe: børn og deres voksne
Deltagerantal: max. 20 deltagere pr. workshop (efter
først-til-mølle-princippet)
Pris: 25 kr. pr. deltager
Tilmelding: på post@fuglsangkunstmuseum.dk eller
tlf. 5478 1414

Nyt vennemedlem? –
så kom til orienteringsmøde
lørdag den 25. februar kl. 14-15.30
Er du nyt eller nyere medlem af Fuglsang
Kunstmuseums Venner? – og kunne du godt
tænke dig at vide lidt mere om, hvad der foregår
bag udstillingsvæggene og de lukkede døre på
museet? – så mød op til orienteringsmøde og
hør museumsdirektør Anne Højer Petersen
fortælle om museets historie og indhold,
arbejdsgange, forpligtelser og glæder. Herefter
fortæller formand for Fuglsang Kunstmuseums
Venner Lisbeth Krohn om venneforeningens
arbejde, og venneforeningen er vært for den
efterfølgende kaffe, hvor der kan stilles
spørgsmål til Lisbeth og Anne.
Gratis adgang, men forhåndstilmelding til
museet på post@fuglsangkunstmuseum.dk eller
tlf. 5478 1414 senest onsdag den 15. februar af
praktiske hensyn.

Indbetaling af kontingent gennem
Betalingsservice (Nets)

Babettes Gæstebud,
oplæsning og film

Bruger du Betalingsservice til betaling af
kontingent? Omkring en tredjedel af
Venneforeningens kontingentindtægter betales i
dag ”automatisk” gennem Nets, hvilket er en
stor administrativ lettelse.

I forbindelse med særudstillingen Ved bordet.
Mennesker, mad & nature morte tilbyder
venneforeningen i samarbejde med museet to
eksklusive arrangementer, der løber af stablen i
KUMUS i begyndelsen af marts og i begyndelsen
af april.

Man kan tilmelde sig direkte på den netbank,
som man bruger, eller man kan bede sit
pengeinstitut om at klare tilmeldingen.
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til - så
vidt muligt - at gøre brug af denne mulighed, idet
der herved bliver flere midler til rådighed til det
egentlige foreningsarbejde.

Hjælp til brug af Billetto
Det nye system til billetbestilling, Billetto, er
valgt for at spare tid til administration på
museet. Men for de få, der ikke har adgang til
computer eller printer, er det blevet vanskeligere.
Har du problemer med bestilling/udskrivning af
billetter, kan du ved besøg på museet få hjælp til
billetkøbet. Biblioteket tilbyder også, at man kan
bruge computer og printer dér.
Du behøver ikke at printe billetten, hvis du kan
vise den på smartphone eller iPad. Og husk: hvis
du ikke selv kan bruge billetten, kan du blot
overdrage den til et andet medlem.

Personalenyt
Som mange nu ved, har Gertrud Oelsner,
museets museumsinspektør gennem mange år,
fået fornemt nyt job som direktør for Den
Hirschsprungske Samling i København. Museet
er derfor i gang med ansættelse af en efterfølger,
som forventes at starte pr. 1. marts 2017.
I mellemtiden vikarierer museets faste omviser,
Susanne Bangert (foto til venstre), på
posten på deltid; Susanne er som
oftest at træffe på museet torsdagfredage. Museets anden faste
omviser, Merete Klitgaard Andersen,
har desværre
måttet stoppe på museet pga.
sygdom, men kunsthistoriestuderende Fleur Wetterholm
(foto til højre) har overtaget
Meretes omviserjob.

Begge arrangementer har Babettes Gæstebud
som omdrejningspunkt, idet både den originale
fortælling af den verdenskendte danske forfatter
Karen Blixen fra 1950 og den senere oscarvindende film ved instruktøren Gabriel Axel fra
1987 handler om kunst, madkunst og et sublimt
måltid ved et bord.

Joen Bille læser Babettes Gæstebud
lørdag den 4. marts kl. 11 - ca. 14.30
Skuespiller Joen Bille,
der er en efterspurgt og
meget populær oplæser
af Karen Blixens værker,
læser for første gang
Blixens fortælling
Babettes Gæstebud fra
1950. Oplæsningen, der foregår i KUMUS’
smukke koncertsal varer ca. halvanden time, og
når tænderne har løbet i vand længe nok, får vi
en lækker gourmet-tallerken med lokale råvarer,
der ikke lader den franske gastronomi noget
efter.
Pris: oplæsning samt gourmet-tallerken inkl. en
øl/vand el. et glas vin: 325 kr. for medlemmer og 400
kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding: senest torsdag den 23. februar online på
www.billetto.dk (husk at medbringe medlemskort
sammen med billetten til selve arrangementet)

Film i KUMUS: Babettes Gæstebud med
introduktion og efterfølgende debat ved
Ole Michelsen (Bogart)
lørdag den 1. april kl. 14.30
Reservér dagen! Nærmere oplysninger om dette
arrangement følger i næste Vennenyt.
Følg med på museets hjemmeside og sociale
medier for tidsfrister, priser, billetbestilling og
forplejning!

Husk julekoncerten med
operasanger Louise Fribo - KUN
FOR MEDLEMMER
Onsdag den 7. december kl. 19
Du kan stadig nå at tilmelde dig VIParrangementet kun for Fuglsang Kunstmuseums
Venner. Ensemble Storstrøm akkompagnerer
operasanger Louise Fribo i koncertsalen i
KUMUS.
Pris: 100 kr. pr. person inkl. et glas vin eller most
Tilmelding: online på www.billetto.dk (husk at
medbringe medlemskort sammen med billetten til
selve arrangementet)

Nyt fra café og butik
Følg med i museets adventskalender

Oversigt over aktiviteter
Søndag den 4. december kl. 13:
Omvisning i særudstillingen og den faste samling.
Max. 30 deltagere. Gratis, når entréen er betalt;
billetter kan afhentes i museumsbutikken samme dag
fra kl. 11.
Mulighed for fællesbillet til koncert på herregården.

Onsdag den 7. december kl. 19:
Julekoncert med operasanger Louise Fribo og
Ensemble Storstrøm i KUMUS, se denne side.

Fredag den 6. januar kl. 14:
Nytårskur. Se side 2.

Søndag den 8. januar:
Omvisning i særudstillingen og den faste samling på
udstillingens sidste dag. Max. 30 deltagere. Gratis,
når entréen er betalt; billetter kan afhentes i
museumsbutikken samme dag fra kl. 11.

Hver søndag i advent har
Fuglsang Kunstmuseum en
lille gave eller et godt tilbud
til dig og museets andre
gæster, for i år afprøver vi,
om en adventskalender kan lokke lidt flere til i
den travle julemåned. Hver mandag før en
adventssøndag offentliggør vi, hvad der gemmer
sig bag ”lågen” den efterfølgende søndag.
Tilbuddet gælder kun den pågældende søndag.
Du kan følge adventskalenderen på Facebook og
på museets hjemmeside.

Torsdag den 26. januar kl. 17:

Derudover sælger vi i år en julegave i museumsbutikken, som vi håber, at museets gæster vil
købe til familie eller venner. Julegaven består af
en publikation (Fuglsang 1885-1959 eller Vores
bedste stykker), to entrébilletter samt kaffe og
kage til 300 kr.

Koncert med Brage-koret, se side 2.

Åbnings- og lukketider ved jul og
nytår og museumslukning uge 2-3
Åbent til og med søndag den 18. december.
Lukket den 19. december til og med den 25.
december.
Åbent den 26.-30. december.
Lukket den 31. december-3. januar.
Åbent den 4.-8. januar.
Lukket uge 2 og 3, dvs. den 9.-24. januar.
Første ordinære åbningsdag onsdag den 25.
januar.

Fernisering på særudstillingen:

Ved bordet. Mennesker, mad & nature morte.

Fredag den 27. januar:
Den ny særudstilling åbner for offentligheden.

Søndag den 5. februar kl. 13:
Omvisning i særudstillingen. Max. 30 deltagere.
Gratis, når entréen er betalt; billetter kan afhentes i
museumsbutikken samme dag fra kl. 11.
Mulighed for fællesbillet til koncert på herregården.

Torsdag den 9. februar kl. 19:
Lørdag den 11. februar kl. 13:
Foredrag om særudstillingen v/museumsinspektør
Tine Nielsen Fabienke, se side 2.

Onsdag den 15. februar kl. 13,
torsdag den 16. februar kl. 13,
fredag den 17. februar kl. 13,
og lørdag den 18. februar kl. 13:
Familieworkshops i vinterferien, se side 2.

Lørdag den 25. februar kl. 14:
Arrangement for nye venner, se side 2.

Lørdag den 4. marts kl. 11:
Joen Bille læser Babettes Gæstebud, se side 3.

Lørdag den 1. april kl. 14.30:
Film i KUMUS med Ole Michelsen, se side 3.

Ret til ændringer forbeholdes. Supplerende
oplysninger og nye arrangementer annonceres via
hjemmesiden www.fuglsangkunstmuseum.dk

