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Fredericia: Det har været et 
forrygende år, med spæn-
dende udstillinger, stort an-
tal besøgende og ikke mindst 
flere medlemmer. Men det 
har samtidig også været et 
meget travlt år for bestyrel-
sen.

- Vi sørger selv for alt li-
ge fra fragt, forsikringer, an-
noncering og PR arbejdet, 
ophængning og nedtagning, 
vagtplan til kustoderne og 
ikke mindst afvikling af vo-
res hyggelige arrangemen-
ter i forbindelse med vores 

ferniseringer. Men det skal 
langt fra lyde som en klage-
sang, for vi syntes det er sjovt 
og spændende – men det er 
klart at vi til tider godt kunne 
bruge lidt flere hænder, for-
tæller kunstforeningen i en 
pressemeddelelse.

Nyt tiltag med 
erhvervsmedlemskab og 
erhvervsarrangementer
Som noget nyt har Frederi-
cia Kunstforening i 2017 sø-
sat noget helt nyt, nemlig et 
medlemskab for erhvervsli-
vet. Et årligt kontingent ko-
ster 1.600 kr. hvor man selv-
følgelig får sin virksomhed 
synliggjort ved foreningens 
udstillinger, og ikke mindst 
vil man lejlighedsvis blive 
indbudt til særlige erhvervs-
arrangementer i kunstsalene.

En anden ting, som hører 
med et erhvervsmedlemskab 
er, at man kan benytte udstil-
lingen til at afholde et lukket 
arrangement, uden for nor-
mal åbningstid, enten for 
sit personale eller blot som 
et alternativ til de traditio-
nelle mødelokaler i sin virk-
somhed. Fredericia Kunstfor-
ening sørger for adgang og vil 
ellers være til stede i huset 
under arrangementet.

clausen og Galschiøt
I 2017 har der været man-
ge spændende udstillinger, 
men der er ingen tvivl om, 
at de to herrer Erik Clausen 
og Jens Galschiøt var dem 
der tiltrak flest besøgende. 
For bestyrelsen var forbere-
delserne omkring udstillin-
gen med Jens Galschiøt no-
get helt særligt, også i forhold 
til de timer der skulle lægges 
i det. Alene at få koordineret 
leveringen med leje af kran, 
specialtransport vogn og til-
ladelser fra byens butikker 
om placering ud foran de en-
kelte butikker. Samtidig var 
der hans udstilling i Ridesa-
len på Bülows kasserne, som 
skulle passes ind i forhold til 
kulturnatten. Det var en stor 
mundfuld, men igen også 
meget spændende.

Erik Clausen slog besøgs-

rekord ved ferniseringen, et 
antal foreningen langt fra 
havde troet på, 417 gæste-
de ferniseringen i løbet af 
halvanden times tid, det var 
en vild oplevelse og med en 
sprudlende Erik Clausen der 
bød alle velkommen på hans 
sædvanlige humoristiske fa-
con.

Flere medlemmer har meldt 
deres ankomst
2017 har også tilsmilet Frede-
ricia Kunstforening med fle-
re medlemmer. Det er som 
om fredericianerne begyn-
der at få øjnene op for, at de 
også kan gæste spænden-
de kunstudstillinger i deres 
egen by. I Fredericia Kunst-
forening lægges netop vægt 
på fællesskabet omkring 
kunsten og ikke mindst at 
man får nye bekendtskaber 
via foreningens kunstudstil-
linger, og ikke mindst nogle 
gode kunstsnakke med an-
dre kunstinteresserede.

Ønsker for kommende 
sæson
Udover selvfølgelig en pæn 
modtagelse af kommende 
udstillingssæson, og gerne 
endnu flere medlemmer, så 
er det et stort ønske, at by-
ens uddannelsesinstitutio-
ner vil bruge kunstudstillin-
gerne i deres undervisning 
eller med et besøg i forbin-
delse med SFO.

- Vi har svært ved at forstå 
hvorfor de ikke benytter lej-
ligheden til at besøge udstil-
lingerne, vi har sågar tilbudt 
at holde åbent i dagtimerne 
så det kan passes ind i sko-
letiden. Som Kunstforening 
mener vi, at vores fornem-
meste opgave er at sørge for, 
at kunsten bliver set og værd-
sat af så mange som muligt. 
Alle har ret til kunstoplevel-
ser, vi skal i fællesskab sørge 
for at give vores børn og un-
ge muligheden for at få kun-
sten med ind i deres voksen-
liv. Så skoler og uddannelses-
institutioner er mere end vel-
kommen til, at kontakte os 
for nærmere aftale, fremgår 
det af pressemeddelelsen.

Fredericia 
Kunstforening gør 
status over et helt 
forrygende 2017
det har været en helt forrygende sæson i 2017, med 
spændende udstillinger og en masse besøgende.

Forberedelserne omkring udstillingen med Jens Galschiøt var noget 
helt særligt. Privatfoto

Det var en sprudlende Erik Clausen der bød alle velkommen. Privatfoto
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Succesen forsætter hos FUN SPORT – 4 festlige
dage i butikken – sprængfyldt med gode tilbud!
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Fun Sport
Sjællandsgade 10

7100 Vejle
T. 7572 2877

info@funsport.dk
www.funsport.dk

WWW.FUNSPORT.DK
– din outdoor-/golf- og skibutik

Tilbudene gælder 11.-14. januar 2018 – så længe lager haves. Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl.

KLIK IND OG BESØG VORES STORE WEBSHOP – FRI FRAGT VED KØB OVER KR. 800,-

KÆMPE TILBUDSTELT PÅ PARKERINGSPLADSEN

SPAR 50%

SKIHJELME
Salomon,

Atomic og K2

FRA 299,-
200 stk.

SALOMON
SKIJAKKER/BUKSER

FRA 699,-

ASS.
SKIHANDSKER

FRA 125,-

ATOMIC TESTSKI
NYE MODELLER

-50%

ALPINSKISTAVE
Carbon og alu
Før op til 899,-

NU FRA 99,-

K2 SKIHJELME
børn/dame

Før op til 1.000,-

NU 199,95

BRUGT FRA
UDLEJNINGEN

SKI – FRA399,-
STØVLER– FRA 250,-

K+

STORT UDVALG AF SKIBRILLER
EKSTRANEDSAT, MANGE MODELLER

OAKLEY
Ass. modeller

FRA 399,-
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ÅBNINGSTIDER SKIFEST:
TORSDAG 11/1 – KL. 10-18
FREDAG 12/1 – KL. 10-18
LØRDAG 13/1 – KL. 10-15
SØNDAG 14/1 – KL. 11-15 PARKERING
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SALOMON XVIEW PHOTOCHROMIC
Denne linse tilpasser sig selv
i forhold til vejrforholdene.
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