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Velkommen tilbage! 
 

v/museumsdirektør Anna Schram Vejlby 

 
Det er en stor glæde for mig som nyslået 
direktør endelig at kunne byde vores gæster 
velkommen på museet.  
 
 

Jeg glæder mig meget til at se gæster på 
museet fra den 21. april. Med et gyldigt 
coronapas i hånden kan man besøge museet 
og spise i caféen.  
 

Retningslinjerne bliver løbende opdateret – 
de gældende regler kan ses her: 
https://www.fuglsangkunstmuseum.dk/infor
mation/coronavirus/ 
 
 
 

 

De første måneder af 2021 har været en tid til 
planlægning og fornyelse. Vi åbner således 
med en nyindrettet café, hvor corona-
sikkerheden er i top for både personale og 
gæster.  
 

Velkommen alle sammen på Fuglsang 
Kunstmuseum! 

Udstillinger 
 

To særudstillinger på samme tid 
Det er lykkedes at forlænge udstillingen Naturligvis. Landskabsmalerier af Allan Otte, så man kan 
se den helt frem til den 12. september. Det betyder, at vi hen over sommeren - som noget helt 
nyt - kan vise to store udstillinger samtidigt, når Billedbyggeren. Georg Jacobsen og den konstruktive 
kunst åbner den 25. juni.  
 
Allan Otte, 
Sædemanden, 
2016. Akryl på 
plade. 
Privateje. Foto: 
Torben Eskerod 

 
 

 
Georg Jacobsen, 

Nature morte. (Au 
panier des 

carottes), 1921. 
Ribe Kunstmuseum  

 
 
 

Aktiviteter 
 

Alle arrangementer findes i kalenderen på museets hjemmeside. Den opdateres løbende, og her 
kan man også tilmelde sig: https://www.fuglsangkunstmuseum.dk/det-sker/ 
Følg også museet på Facebook og Instagram. 
 
Søndag den 2. maj kl. 13-13.30 og kl. 14-14.30 i foredragssalen på museet: 
Omvisninger i Naturligvis-udstillingen, hvor Guri Skygge Andersen fortæller om det moderne, 
realistiske landskabsmaleri og diskuterer vores forhold til landbruget. 
Billetter til kl. 13 bestilles her: Salg - Søndagsoplæg - Allan Otte (place2book.com) 
Og til kl. 14 her: Salg - Søndagsoplæg - Allan Otte (place2book.com) 
Det er gratis, når alm. billet til museet er betalt (dvs. gratis for medlemmer). Max. 10 personer. 
 

https://www.fuglsangkunstmuseum.dk/information/coronavirus/
https://www.fuglsangkunstmuseum.dk/information/coronavirus/
https://www.fuglsangkunstmuseum.dk/det-sker/
https://place2book.com/da/sw2/sales/gfto6ze4wi
https://place2book.com/da/sw2/sales/jn3d8q9klp


 

Onsdag den 19. maj kl. 16.30-18 på Nakskov Bibliotek: 
Kurator for udstillingen Naturligvis, Liza Kaaring, fortæller om samarbejdet med Allan Otte og 
udstillingens værker. 
Bestil gratis billet her: https://lollandbib.dk/arrangementer/foredrag-debat 
 

Torsdag den 20. maj i KUMUS: 
Strygekvartet med unge solister fra konservatoriet. Se nærmere på museets hjemmeside. 
 

Onsdag den 2. juni kl. 17-18.30 i KUMUS: 
Allan Otte fortæller om sine værker ved en artist talk. Hør om hans 
valg af motiver, hans forhold til den kunsthistoriske tradition og 
hvordan han rent teknisk arbejder med sine værker. Det bliver en 
spændende aften!  
Pris (inkl. et glas vin eller saft) for medlemmer 75 kr. og for ikke-
medlemmer 95 kr. 
Bestil billet på: Salg - Artist talk med Allan Otte (place2book.com) 
Der er begrænset plads. 

Allan Otte. Foto: Louise Dybbro 
 

 
 

Museet har brug for din hjælp og 
støtte – vi mangler vagter 
 

v/Lisbeth Krohn, formand for venneforeningen 
 

Kunne du tænke dig at nyde museets mange 
kunstværker i skønne omgivelser, med 
mulighed for at gøre en forskel? Så bliv 
frivillig vagt på Fuglsang Kunstmuseum og 
mød andre med samme interesser. 
 

Museets særudstillinger indeholder ofte 
kunstværker af høj national og international 
værdi. Det kræver vagter i hele åbningstiden 
såvel på hverdage som i weekenderne. 

 

Du bestemmer selv hyppigheden af dine 
vagter, hvad enten du ønsker hele eller halve 
vagter. Alle nye vil blive tilbudt introduktion 
til arbejdet som vagt og en føl-ordning. 
Du booker dine vagter i bookingsystemet 
SuperSass, en digital løsning, som anvendes 
på flere andre museer og institutioner. Let og 
nemt at betjene. 
 

Er du interesseret? Så er du velkommen til at 
kontakte Lisbeth Krohn på tlf. 2941 6953 eller 
på mail: lisbethkrohn@mail.dk for at høre 
nærmere om dine muligheder. 
 

 

 
 

Mailadresser ønskes! 
Har du en mailadresse, vil vi meget gerne 
kende den, så vi kan sende dig Vennenyt og 
andre meddelelser på mail. Det koster 
efterhånden rigtig meget at postomdele 
Vennenyt, og vi vil hellere bruge pengene på 
støtte til museet eller arrangementer for 
vennerne. Hvis vi kender din mail, får du 
også besked om ”her-og-nu”-arrangementer, 
der dukker op ind imellem. Kontakt museet 
på post@fuglsangkunstmuseum.dk.  
På forhånd tak for hjælpen. 
 
 
 

 

Butikken 
Museumsbutikken har 
både nye forårsvarer og 
populære kendinge på 
hylderne. Der er fx nye 
bøger, lækre tilbehør, 
tekstiler til hjemmet og 
smukt kunsthåndværk.  
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