VENNENYT JUNI 2019
FUGLSANG

KUNSTMUSEUMS
VENNER
En søndag på Fuglsang
den 2. juni 2019
kl. 10.30 - 17

Tag familien med og nyd den skønne natur, kunsten,
musikken og de kreative oplevelser for børn og unge.
Der vil være tur til Skejten. Minikoncerter med
Ensemble Storstrøm. Omvisninger på kunstmuseet.
Åbent værksted for børn og unge. Havevandring i
Fuglsang Have. Koncert i koncertsalen i KUMUS.
Mulighed for at besøge Info-punkt Fuglsang i
Den gl. Smedje.
Program
Kl. 11-11.30 el. kl. 12.15-12.45: Miniomvisninger i kunstmuseet,
billetter afhentes i museumsbutikken fra kl. 10.30 (gratis for
medlemmer og unge under 26 år eller når entréen er betalt)
Kl. 11.15: Tur med naturvejleder Johnny Madsen til Skejten
(varighed 2-2½ time) (gratis)
Kl. 11.15-11.45 el. kl. 12.15-12.45: Ensemble Storstrøm spiller to
koncerter for børn og voksne i koncertsalen i KUMUS (gratis)
Kl. 12-16: Åbne værksteder i KUMUS for børn og unge. Der er
masser af kreative muligheder og lækre materialer (gratis)
Kl. 13: Omvisning i særudstillingen, billetter afhentes i
museumsbutikken fra kl. 10.30 (gratis for medlemmer og unge
under 26 år eller når entréen er betalt)
Kl. 14 el. kl.15.30: Havevandring i Fuglsang Have med
landskabsarkitekt Kirsten Jensen (varighed ca. 1½ time) (gratis)
Kl. 14.15-14.45: Kig ind i Info-punkt Fuglsang i Den gl. Smedje,
hvor naturvejleder Johnny Madsen vil fortælle om Naturlandet
og den tilhørende app (gratis)
Kl. 15: Musikforeningens sidste koncert i denne sæson finder
sted i koncertsalen i KUMUS. Her kan du nyde 400 år gammel
musik med Ensemble Blackguard. Ensemblet spiller på originale
instrumenter som zink, violin, dulcian, basun, violone, teorbe og
cembalo/orgel, og desuden medvirker en sanger. Billetter kan
købes på hjemmesiden: www.fuglsangmusikforening.dk (gratis
for børn og unge under 25 år)

Kig ind i museumscaféen og caféen i KUMUS, hvor
der vil være gode tilbud på frokost, kaffe og kage og
signatur-is fra Østerberg Ice Cream samt to-go kaffe.
Og gå på opdagelse i museumsbutikken efter gode
tilbud.
Foto: Isdamen

Arrangeret i et samarbejde mellem
Fuglsang Kunstmuseums Venner, Fuglsang Musikforening og
Ensemble Storstrøms Venneforening

Munch og Den Norske Tone
Kor og folkemusik i KUMUS
Søndag den 26. maj kl. 15 – 17
Inspireret af særudstillingen har Nykøbing
Falster Koret – ledet af Aase Reidun Sløgedal
– sammensat en koncert med norske toner.
Koret synger en række smukke sange, med
ledsagelse af en række unge musikere bl.a.
fra musikskolen, og vi skal høre norsk
folkemusik, herunder den norske
musikspecialitet hardingfele, spillet af
Henriette Ambæk Flach.

Pris: 75 kr. for medlemmer af museets eller
ensemblets venneforeninger eller
musikforeningen. Ikke-medlemmer betaler
125 kr. Priser er inkl. gebyr.
I pausen kan der købes kaffe/te med lækre,
søde specialiteter fra det norske landkøkken.
Sted: Koncertsalen i KUMUS.
Billetter: https://billetto.dk/e/munch-ogden-norske-tonebilletter-358061
Eller fra kl. 14.30 i
KUMUS.
Husk billet og
medlemskort.

Hun er et af de nye folkemusiktalenter, født i
Danmark, bor i Sverige og spiller norsk
Henriette Ambæk Flach
med hardingfele
musik.
________________________________________________________________________________

Koncert med cellisten Cansin
Kara i KUMUS
Onsdag den 12. juni kl. 19 – ca. 21
Vi planlægger fremover at præsentere
koncerter med solistklassestuderende fra
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Denne første bliver med
cellisten Cansin Kara, tre
andre cellister og
pianisten Filip Strauch.
Cellisten Cansin Kara

Aftenens program vil blive spillet ved en stor
international cellokonkurrence i sommeren
2019. Det indeholder musik af Bach,
Schubert, Stravinsky og Schumann.
Pris: 75 kr. for medlemmer af museets eller
ensemblets venneforeninger eller
musikforeningen. Ikke-medlemmer betaler
125 kr. Priser er inkl. gebyr.
Sted: Koncertsalen i KUMUS.
Billetter: https://billetto.dk/e/koncert-medcellisten-cansin-kara-billetter-358068
Husk billet og medlemskort.

________________________________________________________________________________

Artist talk med billedkunstner
Morten Buch
Lørdag den 22. juni kl. 11 – 12.30
I anledning af særudstillingen har vi inviteret
den anerkendte billedkunstner Morten Buch
til at give en artist talk om træsnittet i hans
egen såvel som i Edvard Munchs kunst.
Morten Buch: Sign I, 2018, træsnit

Morten Buch arbejder i sine
træsnit med en teknik og et
udtryk, der ligger tæt op ad
Edvard Munchs. Begge
benytter den karakteristiske
puslespilsteknik, ligesom
begge arbejder med et
udtryk, hvor træets årer er centrale for
værkets færdige udtryk.

Buch medbringer eksempler på egne værker,
som kan nærstuderes i løbet af foredraget.
Morten Buch (født 1970)
arbejder med både maleri,
grafik og skulptur. Han har en
lang række af udstillinger bag
sig.
Morten Buch. Foto: Lars Gundersen

Pris: 75 kr. for medlemmer af museets
venneforening og 95 kr. for ikkemedlemmer. Priser er inkl. gebyr, kaffe og
sødt. Besøg i museets udstillinger kræver
entré.
Sted: Foredragssalen, kunstmuseet.
Billetter: https://billetto.dk/e/artist-talkmed-billedkunstner-morten-buch-billetter358092
Husk billet og medlemskort.

Årets tværfaglige tur til Skejten
Mandag den 24. juni kl. 19 – ca. 21
Kom med en tur til Skejten, hvor natur,
kultur og kunst mødes.
Mød kunsthistorikeren, naturvejlederen og
arkæologen til en anderledes tur ud i
landskabet, hvor det fantastiske natur- og
kulturlandskab ved Skejten er
omdrejningspunktet.

Sommerferie- og
familieworkshops i KUMUS
v/ museets formidler Guri Skygge Andersen

Tirsdag den 2., onsdag den 3., torsdag den
4. eller fredag den 5. juli kl. 11 – ca. 13.15

Tryk fra en skabelon
med Edvard Munchs
træsnit.
Ikke originaltryk.

Kom med på opdagelse i sommerens
særudstilling: Munch og Goldstein. Intense
linjer.

Fuglsang AFTEN:
Historien om rosen i Danmark
foredrag v/ Torben Thim
Onsdag den 7. august kl. 18.30 – ca. 20
Torben Thim fra
planteskolen i Løve

I anledning af sin
nyeste bog
”Historien om rosen
i Danmark” kommer
rosenelsker, forfatter, billedkunstner og
landskabsarkitekt Torben Thim til KUMUS.
Han fortæller i ord og billeder om rosens

Mødested: Foran kunstmuseet.
Pris: 60 kr., gratis for børn under 12 år.
Betales ved fremmøde. Ingen tilmelding.
Vi ser nærmere på, hvilke ord der kan passe
til billederne? Hvad er egentlig et godt
venskab? Og hvordan kan man trykke
billeder med træ?
Bagefter går vi i billedkunstværkstedet i
KUMUS og arbejder med træplader,
puslespils-teknik, lækre farver og et motiv fra
selveste Edvard Munch!
Guri Skygge Andersen er med i hele forløbet.
Pris: 25 kr. pr. person. Max. 20 deltagere pr.
dag.
Sted: KUMUS.
Tilmelding: tlf. 5478 1414 eller
post@fuglsangkunstmuseum.dk.

historie i Danmark, og hans foredrag
inddrager kendte danske malere og deres
malerier med roser.
Efter foredraget er der kaffe og spørgsmål
samt mulighed for køb af Torbens bøger –
inkl. bogsignering!
Pris: 75 kr. for medlemmer, 95 kr. for ikkemedlemmer. Pris inkl. gebyr, kaffe og sødt.
Sted: Koncertsalen i KUMUS.
Billetter: https://billetto.dk/e/fuglsang-aftenhistorien-om-rosen-i-danmark-billetter358095
Husk billet og medlemskort.

Årets generalforsamling blev afholdt den 24. april i KUMUS. Efterfølgende har bestyrelsen
konstitueret sig således:
Formand: Lisbeth Krohn, næstformand: Allan Hansen, kasserer: Søren Christensen, sekretær:
Inger Bolt Jørgensen, øvrige medlemmer: Flemming Frydendal, Johan Landgren, Annelise
Jørgensen, Inge Pilt Nielsen.
Kontingentet fastholdes på 250 kr./år.

Foredrag og oplæsning:
Hvem var Goldstein?
v/ Anders Ehlers Dam og Joen Bille
Søndag den 18. august kl. 13 – 14.30
De færreste kender i dag digteren Emanuel
Goldstein, men hans liv og forfatterskab
havde stor betydning for Edvard Munch, der
fandt livslangt venskab med Goldstein og
megen inspiration i hans ord.
Kom og hør
litteraturprofessor Anders
Ehlers Dam fortælle om
den glemte lollandskfødte
digters liv, forfatterskab og
venskab med Munch.

Ehlers Dam har bidraget til den bog, der
udgives i tilknytning til særudstillingen.
Undervejs vil skuespiller
Joen Bille, der er en
efterspurgt og populær
oplæser, krydre foredraget
med udvalgte digte og
tekster af Goldstein.
Joen Bille.
Foto: Tor G. Stenersen

Pris: 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikkemedlemmer. Priser er inkl. gebyr, kaffe og
sødt.
Besøg i museets udstillinger kræver entré.
Sted: Foredragssalen, kunstmuseet.
Billetter: https://billetto.dk/e/hvem-vargoldstein-billetter-358098

Anders Ehlers Dam. Privatfoto

Husk billet og medlemskort.
________________________________________________________________________________

Frivillig på museet
Venneforeningens bestyrelse har nu høstet
frugterne af indsatsen for at skaffe flere
frivillige til museet.
Ved INFO-mødet den 27. februar mødte 60
personer op. Museumsdirektør Anne Højer
Petersen fortalte om den store betydning,
det er for museet at have mange frivillige, og
Jesper Smith beskrev, hvilke områder man
som frivillig kan blive tilknyttet.

34 meldte sig som nye frivillige på museet,
heraf 13 som vagter i udstillingsområdet og
syv som cafémedhjælpere, desuden ville otte
personer gerne tilknyttes andre områder.
Efter introduktionsmøderne i marts for de to
første kategorier med rundvisning på hele
museet drog alle hjem med en dato for den
første vagt.

Der var en stor og engageret interesse for at
blive tilknyttet som frivillig på museet.
Nu er det op til museet at fastholde de
frivilliges entusiasme og energi.
________________________________________________________________________________

”Fødselsdag på Fuglsang”
Kunne du overveje at holde din familiefødselsdag, måske sammen med børn og børnebørn, på
kunstmuseet? Har du begrænset plads inde og ude – eller ønsker du bare, at andre tager
opvasken? Så se, hvad museet kan tilbyde:
Pr. 1. juni lancerer museumscaféen et nyt initiativ: ”Fødselsdag på Fuglsang” – en pakkeløsning,
som indeholder kaffe/saft ad libitum, boller og kagemand. Der er legetøj til fri afbenyttelse og
mulighed for tilkøb af drikkevarer, museumsbesøg mv.
Min. deltagerantal: 10 personer.
Pris (i museets åbningstid) pr. person: 95 kr. Er arrangøren medlem af museets venneforening, er
prisen 85 kr. pr. person.
Kontakt museet, hvis du har særlige ønsker. Information følger snarest på museets hjemmeside.

Finansiering af særudstillingen
Særudstillingen om Munch og Goldstein
løber fra den 17. maj til den 1. september.
En sådan udstilling kan kun realiseres, fordi
en lang række fonde og institutioner har
doneret penge til udstillingen og den
forskningsbaserede publikation.
Fuglsang Kunstmuseums Venner er blandt
støtterne, og museet takker varmt for den
generøse støtte.

Glæd jer til Fuglsang AFTEN den
4. september!
Billedkunstner Laura
Baruël kommer på
besøg med en kreativ
workshop for voksne og
børn over 12 år, hvor
temaet er farven blå.
Nærmere oplysninger
om tid og pris følger – hold øje med
museets hjemmeside!

________________________________________________________________________________

Åbningstider
Maj-juni
Tirsdag – søndag kl. 11-17,
første onsdag i måneden til kl. 20.
Den 16. maj lukker museet kl. 16.
Juli-august
Alle dage kl. 11-17,
første onsdag i måneden til kl. 20.

Oversigt over aktiviteter
Alle omvisninger er gratis, når entréen er
betalt. Billetter kan hentes i
museumsbutikken fra kl. 11. Max. 30
deltagere.
Ved musikforeningens koncert kan
kombibillet til 225 kr. til museum og koncert
købes i museumsbutikken på dagen frem til
kl. 14.
Onsdag den 15. maj kl. 19.30 – 21.30:
Musik i KUMUS, Kegler og Eventyr med tre
musikere fra Ensemble Storstrøm. Billetter:
https://billetto.dk/e/kegler-og-eventyrbilletter-344462
Torsdag den 16. maj kl. 17:
Fernisering på
særudstillingen: Munch og
Goldstein. Intense linjer.
Edvard Munch: Mandshoved i
kvindehår. Foto: Sidsel de Jong

Fredag den 17. maj kl. 11:
Særudstillingen åbner.

Søndag den 26. maj kl. 15 - 17:
”Munch og Den Norske Tone” i KUMUS.
Kor og folkemusik (se nærmere side 2).
Søndag den 2. juni kl. 10.30 - 17:
”En søndag på Fuglsang”.
Se det omfattende program side 1.
Kl. 15 - 17: Fuglsang Musikforening. Koncert
i KUMUS med Ensemble Blackguard.
Onsdag den 5. juni: Åbent til kl. 20.
Kl. 17 eller kl. 18.30: Fuglsang AFTEN:
Omvisning v/ kurator Liza Kaaring i
særudstillingen Munch og Goldstein. Intense
linjer.
Torsdag den 6. juni kl. 19 - 21:
Foredrag i Nakskov om særudstillingen
Munch og Goldstein. Intense linjer ved
museumsinspektør og kurator, ph.d.
Liza Kaaring.
Aftenen vil også byde på et kortere foredrag
om Emanuel
Goldstein af
historiker
Ole Munksgaard.
Edvard Munch: Goldstein
med hat, 1908-09,
litografi, Munchmuseet,
Oslo. Foto: Halvor
Bjørngård

Arrangeret i samarbejde med
Nakskov Lokalhistoriske Arkiv, Nakskov
Kunstforening og Nakskov Bibliotek.
Sted: Nakskov Bibliotek (mødesalen), Søvej
8, 4900 Nakskov.
Gratis billetter til foredraget kan bestilles på
lollandbib.dk.

Onsdag den 12. juni kl. 19 - ca. 21:
Koncert i KUMUS med bl.a. cellisten
Cansin Kara (se nærmere side 2).
Lørdag den 22. juni kl. 11 - 12.30:
Artist talk med billedkunstneren Morten
Buch om træsnit (se nærmere side 2).
Mandag den 24. juni kl. 19:
Tværfaglig tur til Skejten (se nærmere side
3).
Tirsdag den 2., onsdag den 3., torsdag den
4. eller fredag den 5. juli kl. 11 - 13.15:
Foto: Flemming
Keith Karlsen

Familieworkshop i KUMUS (se nærmere
side 3).
Onsdag den 3. juli: Åbent til kl. 20.
Kl. 12: Fuglsang SOMMER: Omvisning,
”Maleren Olaf Rude” v/ Fleur Wetterholm.
Kl. 17 eller 18.30: Fuglsang AFTEN:
Omvisning i
særudstillingen
Munch og Goldstein
v/ Fleur
Wetterholm.
Foto: Mikkel Jacobsen

Søndag den 7. juli kl. 13:
Offentlig omvisning i særudstillingen Munch
og Goldstein.
Onsdag den 10. juli kl. 12:
Fuglsang SOMMER: Omvisning, ”Det gode
liv: Kunstnerkolonierne”
v/ Tine Nielsen Fabienke.
Onsdag den 17. juli kl. 12:
Fuglsang
SOMMER:
Omvisning,
”Arkitekturen på
Fuglsang” v/
Anne Højer
Petersen.

Onsdag den 24. juli kl. 12:
Fuglsang SOMMER: Omvisning,
”Særudstillingen Munch og Goldstein”
v/ Fleur Wetterholm.
Onsdag den 31. juli kl. 12:
Fuglsang SOMMER: Omvisning,
”Modernisternes nybrud” v/ Liza Kaaring.
Søndag den 4. august kl. 13:
Offentlig omvisning i særudstillingen Munch
og Goldstein.
Onsdag den 7. august: Åbent til Kl. 20.
Kl. 12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, ”Alle
tiders landskaber” v/ Tine Nielsen Fabienke.
Kl. 18.30: Fuglsang AFTEN: Foredrag i
KUMUS med Torben Thim om ”Historien
om rosen i Danmark” (se nærmere side 3).
Onsdag den 14. august kl. 12:
Fuglsang SOMMER: Omvisning, ”Kvindelige
kunstnere på Fuglsang”
v/ Guri Skygge Andersen.
Søndag den 18. august kl. 13:
”Hvem var Goldstein?” Foredrag og
oplæsning v/ Anders Ehlers Dam og
Joen Bille (se nærmere side 4).
Onsdag den 21. august kl. 12:
Fuglsang
SOMMER:
Omvisning i
særudstillingen
Munch og Goldstein
v/ Liza Kaaring.
Fredag den 23. til søndag den 25. august:
Sommermusik på Fuglsang. Billetter via
www.billetto.dk.
Følg med på Ensemble Storstrøms
hjemmeside: www.ensemblet.dk.
Onsdag den 28. august kl. 12:
Fuglsang SOMMER: Omvisning, ”Fugle på
Fuglsang” v/ Guri Skygge Andersen.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg med på
hjemmesider, Facebook, Instagram og Twitter
for detaljer, opdateringer og nyt.

Fuglsang aktivitetskalender maj – juni 2019
Fuglsang Kunstmuseum, Ensemble Storstrøm og Fuglsang Musikforening. Se mere på hjemmesiderne.

Maj
on. 1

Museets åbningstid: tirsdag-søndag 11-17. Første onsdag i
måneden åbent til kl. 20

Juni
lø. 1

Museets åbningstid: tirsdag-søndag 11-17. Første onsdag i
måneden åbent til kl. 20

sø. 2

10.30-17: En søndag på Fuglsang (se det store program på
forsiden af Vennenyt)

Den 16. maj (ferniseringsdagen) lukker museet kl. 16.
16 eller 19: Fuglsang AFTEN: Fuglelyttetur i Fuglsang Have

to. 2

15: Musikforeningens koncert i KUMUS: Ensemble
Blackguard

fr. 3

ma. 3

lø. 4

ti. 4

sø. 5

13: Offentlig omvisning i museets faste samling

on. 5

ma. 6

to. 6

ti. 7

fr. 7

on. 8

lø. 8

to. 9

sø. 9

fr. 10

ma. 10

lø. 11

ti. 11

sø. 12

on. 12

ma. 13

to. 13

ti. 14

Åbent til kl. 20
17 eller 18.30: Fuglsang AFTEN: Omvisning i
særudstillingen Munch og Goldstein

15: Musikforeningens koncert i KUMUS: Tobias Lautrup Trio

19: Foredrag v/ Liza Kaaring og Ole Munksgaard i
NAKSKOV BIBLIOTEK

19: Koncert med bl.a. cellisten Cansin Kara i KUMUS

fr. 14

on. 15

19.30: Kegler og Eventyr i KUMUS. Ensemblets klarinet,
bratch og klaver

lø. 15

to. 16

Museet lukker kl. 16

sø. 16

17: Fernisering, Munch og Goldstein. Intense linjer

fr. 17

11: Særudstillingen åbner

ma. 17

lø. 18

ti. 18

sø. 19

on. 19

ma. 20

to. 20

ti. 21
on. 22

fr. 21
Generalforsamling i ensemblets venneforening

lø. 22

to. 23

sø. 23

fr. 24

ma. 24

lø. 25

ti. 25

sø. 26

15: Munch og Den Norske Tone. Kor og folkemusik i
KUMUS

ma. 27

11: Artist talk med Morten Buch om træsnit

19: Tværfaglig tur til Skejten

on. 26
to. 27

ti. 28

fr. 28

on. 29

lø. 29

to. 30

sø. 30

fr. 31
Fuglsang Kunstmuseum (www.fuglsangkunstmuseum.dk)

Fuglsang Musikforening (www.fuglsangmusikforening.dk)

Ensemble Storstrøm (www.ensemblet.dk)

Kunstmuseet er lukket

Fællesarrangement mellem musikforeningen og venneforeningerne for museet og ensemblet

Fuglsang aktivitetskalender juli – august 2019
Fuglsang Kunstmuseum, Ensemble Storstrøm og Fuglsang Musikforening. Se mere på hjemmesiderne.

Juli
ma. 1
ti. 2
on. 3

Museets åbningstid: alle dage 11-17. Første onsdag i
måneden åbent til kl. 20.

August
to. 1

Museets åbningstid: alle dage 11-17. Første onsdag i
måneden åbent til kl. 20.

11: Sommerferie- og familieworkshop
Åbent til kl. 20

lø. 3

11: Sommerferie- og familieworkshop
12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, maleren Olaf Rude
17 eller 18.30: Fuglsang AFTEN: Omvisning i særudstillingen

Munch og Goldstein

to. 4

11: Sommerferie- og familieworkshop

sø. 4

fr. 5

11: Sommerferie- og familieworkshop

ma. 5

lø. 6
sø. 7

13: Offentlig omvisning i særudstillingen Munch og

Goldstein

ti. 6
13: Offentlig omvisning i særudstillingen Munch og

Goldstein

on. 7

Åbent til kl. 20
12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, Alle tiders landskaber
18.30: Foredrag i KUMUS med Torben Thim om roser

ma. 8

to. 8

ti. 9

fr. 9

on. 10

12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, Det gode liv,
Kunstnerkolonierne

lø. 10

to. 11

sø. 11

fr. 12

ma. 12

lø. 13

ti. 13

sø. 14

on. 14

ma. 15

to. 15

ti. 16
on. 17

12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, Kvindelige kunstnere
på Fuglsang

fr. 16
12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, Arkitekturen på
Fuglsang

lø. 17
13: Hvem var Goldstein? Foredrag og oplæsning v/
Anders Ehlers Dam og Joen Bille

to. 18

sø. 18

fr. 19

ma. 19

lø. 20

ti. 20

sø. 21

on. 21

ma. 22

to. 22

ti. 23

fr. 23

19.30: Sommermusik på Fuglsang, koncert

lø. 24

14 og 19.30: Sommermusik på Fuglsang, koncerter

to. 25

sø. 25

14: Sommermusik på Fuglsang, koncert

fr. 26

ma. 26

lø. 27

ti. 27

sø. 28

on. 28

ma. 29

to. 29

on. 24

12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, Munch og Goldstein

ti. 30
on. 31

12: Fuglsang SOMMER: Omvisning Munch og Goldstein

12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, Fugle på Fuglsang

fr. 30
12: Fuglsang SOMMER: Omvisning, Modernisternes nybrud

lø. 31

Fuglsang Kunstmuseum (www.fuglsangkunstmuseum.dk)

Fuglsang Musikforening (www.fuglsangmusikforening.dk)

Ensemble Storstrøm (www.ensemblet.dk)

Kunstmuseet er lukket

Fællesarrangement mellem musikforeningen og venneforeningerne for museet og ensemblet

