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Museet er åbent igen!
Og Cobra-udstillingen er forlænget
Efter at museet har været lukket siden midten af
marts, er det nu åbnet igen den 23. maj.
Og særudstillingen På sporet af Cobra. Vilde visioner
1930-2000 er blevet forlænget, så sidste dag er den
7. juni.
Palle Nielsen: Lethe, 1985.
Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj

Åbningen sker i henhold til myndighedernes
anvisninger, så gæsternes og personalets
sikkerhed sikres. Se nærmere på museets
hjemmeside under Information/Coronavirus.
Nedlukningen har desværre betydet aflysning og
udskydelse af mange arrangementer, bl.a. Mad &
Kunst, tur til Frederiksdal Gods, En søndag på
Fuglsang og koncerter i KUMUS.

Vagtskifte på direktørposten
Efter knapt 25 år i spidsen for Fuglsang
Kunstmuseum stoppede museumsdirektør
Anne Højer Petersen
sit virke for at
tiltræde en ny stilling
som direktør for
Faaborg Museum pr.
1. juni
Museumsdirektør Anne
Højer Petersen. Foto: Ingrid Riis

Der har ikke været nogen afskedsreception
på grund af tiderne, men Venneforeningens
bestyrelse har haft mulighed for at sige tak
til Anne og overrække en gave fra
foreningen.
Anne har sendt denne hilsen til
Venneforeningens medlemmer:

Den kommende særudstilling
Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100
år åbner den 26. juni og varer til den 13.
september. Bemærk, at der ikke er
fernisering dagen før åbningen som
vanligt på grund af den særlige
situation.

Kære venner
Forårets corona-situation har jo medført mange ting – en
helt uhørt museumslukning blandt andet. Men den har
desværre også forhindret mig i at sige ordentligt farvel til
JER, husets mange, mange venner, så det har jeg fået lov til
her, nu hvor vore veje skilles, og min går til Faaborg. Tusind
tak for jeres opbakning til Fuglsang Kunstmuseum – for
manges vedkommende gennem mange år – for jeres
hyppige besøg og for i betydeligt omfang at bringe jeres
gæster med hertil. Det er ikke mindst gennem jeres og jeres
gæsters besøg, at Fuglsang Kunstmuseum er blevet så kendt
i så bred en kreds og i så stor en geografi, som tilfældet er.
En særlig tak til alle jer frivillige, der beredvilligt giver af både
tid og energi til praktisk støtte for museet – bliv endelig ved!
- og en varm tak til de mange af jer, der på sociale medier,
mails og post har sendt mig søde hilsner og taksigelser i
anledning af mit ophør.
Jeg håber, at I vil fortsætte jeres store opbakning til det
dejlige Fuglsang Kunstmuseum – men HUSK også, at jeres
medlemskab giver rabat på entréen til Faaborg Museum!!
Mange gode hilsner, Anne Højer Petersen

Museumsinspektør Tine Nielsen Fabienke
er af bestyrelsen for Fuglsang Kunstmuseum udpeget som konstitueret direktør på museet.
Tine har været museumsinspektør på museet siden 2013 og har et
mangeårigt og dybtgående kendskab til huset, samlingen og de
kunstfaglige opgaver. Og hun ser frem til opgaven i nært samarbejde
med dygtige kolleger på museet, de engagerede frivillige og de øvrige
netværk omkring Fuglsang Kunstmuseum.
Konstitueret direktør Tine Nielsen Fabienke. Foto: Ingrid Riis

Koncert i KUMUS
Torsdag den 11. juni kl. 19.30
Vi fejrer, at vi igen kan bruge koncertsalen i KUMUS til
musikoplevelser ved at tilbyde en eksklusiv koncert med cello- og
klavermusik, kun for medlemmer.
Cellisten Morten Zeuthen og pianisten Amalie Malling spiller
Beethoven. Koncerten varer en time og afvikles uden pause. Vi
opfylder de gældende regler for samvær ved at begrænse
deltagerantallet og undgå at åbne caféen.
Koncerten arrangeres af Fuglsang Kunstmuseums Venner i
samarbejde med Fuglsang Musikforening og Ensemble
Storstrøms Venneforening.
Deltagerantal: max. 40 deltagere.
Pris: 80 kr. for medlemmer af en af de tre foreninger.
Billetter: købes på museets hjemmeside under ”Det sker”. Intet billetsalg ved døren.
_______________________________________________________________________________

Familieworkshops
Mandag den 29. juni, tirsdag den 30. juni,
onsdag den 1. juli, torsdag den 2. juli, fredag
den 3. juli, alle dage kl. 9.30 – ca. 11.45
Kom med når museet
inviterer til kreativ workshop i
forbindelse med
særudstillingen: Katastrofer
og mirakler. Palle Nielsen 100
år.
Vi skal se udstillingen sammen og undre os,
og spore os ind på, hvad der mon er sket?
Hvor kan det være? Hvorfor kan de flyve?

Bagefter arbejder vi i
billedkunstværkstederne i KUMUS, hvor vi
tegner med blyant og sort tusch, bruger
lysborde, fri hånd, stjæler fra avisudklip og
kigger Palle Nielsen over skulderen.
Vi har lavet små hold, så vi kan overholde
sundhedsmyndighedernes anbefalinger om
hygiejne og afstand - og passe godt på
hinanden.
Målgruppe: Børn og deres voksne
Deltagerantal: max. 10 deltagere
Pris: 25 kr. pr. deltager
Billetter: købes på museets hjemmeside
under ”Det sker”. Restbilletter sælges på
dagen.

________________________________________________________________________________

Nyt bookingsystem
Hidtil har Fuglsang Kunstmuseum benyttet
bookingsystemet: Billetto.dk. Flere af vore
medlemmer har fundet det vanskeligt at
benytte, idet man skulle oprette en profil og
have en adgangskode.
Nu er museet gået over til at bruge
bookingsystemet Place2Book.dk, som er et
langt nemmere og mere brugervenligt
system.
Ønsker du at købe billet til et arrangement
på museet eller i KUMUS, går du ind på

museets hjemmeside:
www.fuglsangkunstmuseum.dk. Klik derefter
på ”Det sker”, så kommer kalenderen frem.
Klik på det ønskede arrangement og find
linket, som står nederst i teksten.
Hvis du har problemer med at åbne linket,
så prøv at bruge en anden browser, f.eks.
Google Chrome, til at åbne for museets
hjemmeside.
Følg med på museets hjemmeside og bliv
informeret om alle de kommende
arrangementer på museet og i KUMUS.

Den årlige Skejtentur
Når natur, kultur og kunst mødes
Mandag den 29. juni kl. 19 – 21
Så er det igen tid til en aften på tur til
Skejten med kunsthistoriker Susanne
Bangert fra Fuglsang Kunstmuseum, geolog
Elly Andersen fra det Det sorte Geomuseum,
arkæolog Anna-Elisabeth Jensen fra
Museum Lolland-Falster og naturvejleder
Johnny Madsen fra Guldborgsund
Kommune.

omdrejningspunktet den sidste mandag
aften i juni. Kom med på en anderledes tur
ud i landskabet, når de forskellige fagnørder
fortæller om landskabet ved Skejten ud fra
hver deres kompetencer.
Turen går fra Fuglsang Kunstmuseum til
Skejten, hjemtur på egen hånd. Påklædning
efter vejret (inkl. myggespray!) og fodtøj, der
egner sig til den våde strandeng.
Pris: 60 kr., unge under 26 år gratis.
Betaling med Mobile Pay eller kontanter.
Mødested: Foran indgangen til Fuglsang
Kunstmuseum.

Igen i år er det fantastiske natur- og
kulturlandskab ved Skejten
________________________________________________________________________________

Træerne i Fuglsang Have
Området omkring Fuglsang Kunstmuseum er både en
dejlig oplevelse i sig selv – og skøn i kombination med et
besøg på museet.
Med udgangspunkt i den lille folder: Oplev træerne i
Fuglsang Have har museet lavet 10 små nysgerrige og
finurlige opgaver for børn – nærmest et lille
orienteringsløb.
Brug dem som familiehygge eller som aktivitet på en skoleudflugt. Gode for de 6 – 10-årige med
en voksen, der kan læse opgaverne.
Du skal bruge både folder og opgavesæt. De udleveres gratis i museumsbutikken.
Svarene på opgaverne kan være til individuel og tænksom forhandling i flere tilfælde – derfor er
der ikke en facitliste med. Husk en blyant!
________________________________________________________________________________

Butik og café
Caféen glæder sig til at byde velkommen
igen. Der er kommet ny bestyrer af caféen,
Louise Mia Hansen, som vil sørge for lækre
kager og senere andre gode tilbud.

Og så er der igen Møn Is i caféen!
Butikken beder om, at I respekterer reglerne
om afstand og anvender de fremlagte
engangshandsker, når I overvejer alle de
gode tilbud i butikken. Desuden foretrækker
både butik og café kontaktløs betaling.

________________________________________________________________________________

Senere arrangementer:
Onsdag den 2. september kl. 18 – 20:
Portrætfilm om kunstneren Palle Nielsen,
optaget kort før hans død i
2000, med introduktion af
instruktøren Jytte Rex.
Billetter købes på museets
hjemmeside, se mere dér.
Jytte Rex. Privatfoto

Lørdag den 12. september kl. 13.30 – 16.30:
Dobbeltforedrag med tegner Thomas
Thorhauge og katastrofehistoriker Rasmus
Dahlberg, som med udgangspunkt i Palle
Nielsens værker fortæller om det, som de
ved allermest om.
Billetter købes på museets hjemmeside,
hvor du kan se mere.

Åbningstider
Juni: tirsdag – søndag kl. 11 – 16, dog åbent hver
dag til og med den 7. juni.
Juli og august: hver dag kl. 11 – 17.
Aftenåbent til kl. 20 hver den første onsdag i
måneden.

Oversigt over aktiviteter
Generelle ændringer
Pga. coronakrisen har Fuglsang Kunstmuseum
måttet tænke nyt i forhold til
formidlingsaktiviteter. Derfor vil man i den
kommende periode bl.a. opleve, at det tilladte
deltagerantal i vores aktiviteter er lavere, end det
plejer, ligesom tidspunkter og steder for
afviklingen af aktiviteterne kan adskille sig fra
tidligere.
Det gælder bl.a. de offentlige omvisninger i
udstillingerne (første søndag i måneden,
Fuglsang SOMMER og Fuglsang AFTEN), som
vi indtil videre erstatter med oplæg med ord og
billeder i foredragssalen, hvor vi let kan
overholde retningslinjer omkring plads, afstand
og hygiejne. Museets kunsthistorikere
præsenterer her det planlagte emne fra enten
særudstilling eller fast samling med en halv
times powerpoint og står derefter til rådighed for
spørgsmål og kommentarer i udstillingerne. Vi
håber, at I vil tage godt imod vores nye tiltag!
Alle oplæg er gratis, når entréen er betalt.
Billetter købes på museets hjemmeside.
Restbilletter sælges på dagen.
Ved musikforeningens koncerter kan kombibillet
til 235 kr. til museum og koncert købes i
museumsbutikken på dagen frem til kl. 14.
Torsdag den 11. juni kl. 19.30:
Koncert i KUMUS med Morten Zeuthen og
Amalie Malling. Se nærmere side 2.
Mandag den 29. juni, tirsdag den 30. juni,
onsdag den 1. juli, torsdag den 2. juli, fredag den
3. juli kl. 9.30:
Familieworkshop, se side 2.
Mandag den 29. juni:
Kl. 19 – 21:
Den årlige Skejtentur: Når natur, kultur og kunst
mødes. Se nærmere side 3.
Onsdag den 1. juli:
Åbent til kl. 20.
Kl. 12: Fuglsang SOMMER. Oplæg i
foredragssalen: ”Mennesket i kunsten”. Max. 12
deltagere.
Kl. 17.30 og 18.30: Fuglsang AFTEN. Oplæg i
foredragssalen: ”Katastrofer og mirakler. Palle
Nielsen 100 år”. Max. 12 deltagere.

Søndag den 5. juli:
Kl. 13: Søndagsoplæg. Oplæg om
særudstillingen Katastrofer og mirakler. Palle
Nielsen 100 år. Max. 12 deltagere.
Kl. 15: Musikforeningens liedkoncert i KUMUS.
Onsdag den 8. juli kl. 12:
Fuglsang SOMMER. Oplæg i foredragssalen:
”Modernisme”. Max. 12 deltagere.
Onsdag den 15. juli kl. 12:
Fuglsang SOMMER. Oplæg i foredragssalen:
”Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100 år”.
Max. 12 deltagere.
Onsdag den 22. juli kl. 12:
Fuglsang SOMMER. Oplæg i foredragssalen:
”Midt i naturen”. Max. 12 deltagere.
Onsdag den 29. juli kl. 12:
Fuglsang SOMMER. Oplæg i foredragssalen:
”Portrætter”. Max. 12 deltagere.
Søndag den 2. august kl. 13:
Søndagsoplæg. Oplæg om særudstillingen
Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100 år. Max.
12 deltagere.
Onsdag den 5. august:
Åbent til kl. 20.
Kl. 12: Fuglsang SOMMER. Oplæg i
foredragssalen: ”Studieskole og
kunstnerkolonier”. Max. 12 deltagere.
Kl. 18 – 20: Fuglsang AFTEN.
Spis naturen…
Sankeekspert og forfatter Julie A. Swane vejleder
i indsamling og brug af vilde planter.
Foto: Tina Brok Hansen

Både børn og voksne er
velkomne.
Mødested: KUMUS.
Billetter købes på
museets hjemmeside, hvor du kan se mere.
Onsdag den 12. august kl. 12:
Fuglsang SOMMER. Oplæg i foredragssalen:
”Fra guld til moderne”. Max. 12 deltagere.
Onsdag den 19. august kl. 12:
Fuglsang SOMMER. Oplæg i foredragssalen:
”Katastrofer og mirakler. Palle Nielsen 100 år”.
Max. 12 deltagere.
Onsdag den 26. august kl. 12:
Fuglsang SOMMER. Oplæg i foredragssalen:
”Portrætter”. Max. 12 deltagere.
Ret til ændringer forbeholdes. Det er især vigtigt i
disse coronatider at holde sig orienteret på museets
hjemmeside, Facebook, Instagram og Twitter for
detaljer, opdateringer og nyt. Myndighedernes
retningslinjer kan påvirke mulighederne for afvikling
og gennemførelse af arrangementer.

