Generalforsamling og kunstforedrag
Generalforsamling
den 30. januar 2016 kl. 13 i Pavillonen
Kære medlemmer.
Tidspunktet for vores generalforsamling er den 30. januar 2016 kl. 13 i Pavillonen – reserver
allerede nu eftermiddagen.
Værker til udlodning og auktion kan ses på Grenaa Bibliotek fra den 28. november 2015 og hele
december måned.
I januar 2016 vil de være udstillet i Pavillonen.
Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen vil I få en blanket, hvor I kan påføre jeres
ønsker og evt. fuldmagt.
I en times tid før generalforsamling vil vi oprette en lille bod, hvor vi vil sælge de kunst og musik
bøger, som I gerne vil af med. Overskuddet vil gå til indkøb af kunst.
I vil få nærmere information om dette sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Jens Stavnskær
Formand for Grenaa Kunst og Musikforening

Marie Krøyer og
Anna Ancher
– kvinderne bag mændene
Foredrag v. mag.art i kunsthistorie Charlotte Linvald
Tirsdag d. 17. november kl. 19.00 på Grenaa
Bibliotek
Arrangører: Grenaa Kunst og Musikforening i
samarbejde med Norddjurs Folkeuniversitet og
Grenaa Bibliotek

Det er svært at forestille sig dansk kunsthistorie uden Skagenskolonien og de to store koryfæer
P.S. Krøyer og Michael Ancher. Marie Krøyer og Anna Ancher delte en overgang liv og virke på
Skagen, hvor de sammen med deres mænd levede det vilde og kreative bohemeliv som muser
og støtter for deres mænd, men samtidig også med bevidstheden om egne kunstneriske drifter.
Marie Krøyer og Anna Ancher havde vidt forskellige liv og karrierer, men blev bundet sammen af
deres talent og af deres mænd.
Siden feminismens indtog i kunsthistorien i 1970’erne har man gennem de sidste årtier oplevet en
stigende interesse for de kvindelige kunstnere og deres position og indflydelse på kunsthistorien,
og det har rokket ved den hidtidige opfattelse af kunsthistorien. Især de to kvinder, der stod bag
de to banebrydende kunstnere på Skagen har spillet en afgørende rolle for forståelsen af den
tidlige modernismes indtog på den danske kunstscene.
Mag.art i kunsthistorie Charlotte Linvald har speciale i kvindelige kunstnere omkring 18501930.
Hun vil i dette foredrag gennemgå de to kvindelige kunstneres karrierer og værker og se på den
tidlige modernisme på Skagen og på hvordan kvinderne arbejdede sig ind her.
Pris : 75 kr. Ingen forhåndstilmelding. Billetter købes ved indgangen.
.

Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Grenaa Kunst og Musikforening. Hvis du ikke
længere ønsker at modtage denne type mails fra foreningen, skal du trykke på "Afmeld"
nedenfor.

