MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN
Kunstforeningens formål er at fremme interessen for kunst og kultur. Målet søges
bl.a. nået gennem et nært samarbejde med Vejen Kunstmuseum og gennem arrangementer i form af eksempelvis koncerter, foredrag, udflugter og udstillinger.
Kunstforeningens aktiviteter centreres omkring Vejen Kunstmuseum, der er et
naturligt kulturelt centrum i Vejen Kommune.
Der er mange fordele ved at være medlem af Kunstforeningen. Blandt andet får
man tilsendt foreningens blad, ”KOT - Kunst omkring Trolden”, der udkommer
fire gange årligt, samt indbydelser til udstillingsåbninger. Dertil kan man deltage i
kunstudflugter, bortlodning af kunstgenstande og få rabat ved koncerter, foredrag
og andre arrangementer.
Årskontingentet er 325 kr. for ægtepar/samboende og 175 kr. for enkeltmedlemmer.
Indmeldelse af nye medlemmer kan ske på Vejen Kunstmuseum, Østergade 4, 6600
Vejen, tlf. 75360482 – eller til bestyrelsens medlemmer.
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Lynggårdshaven 6,
6600 Vejen
 75 3616 89
peve@pc.dk

Karen Marie Knudsen
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kmk@mail.tele.dk

Anna Hartvig, sekretær
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Forside
Fuglekongen af keramiker Gerd Baarstrøm - Raku.
Engang blev fuglene enige om, at de ville vælge sig en konge. Man enedes om, at den skulle være konge, som
kunne flyve højest. Ørne og bogfinker, ugler og krager, lærker og spurve samledes, men der kom også en ganske
lille fugl, som slet ikke havde noget navn.
På et givet tegn steg de alle til vejrs. Den lille navnløse fugl havde gemt sig blandt ørnens fjer. Alle troede, at ørnen
måtte blive konge, da den kom højest, men da lettede den lille fugl og steg nogle få meter højere. Ingen kunne
forstå det, men den lille fugl blev af alle andre fugle hyldet som deres konge
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AUGUST
2012
Fortsat udstilling til søndag den
18. november
med Axel Hou - maler og grafiker (1860 – 1948), der
med syv års mellemrum udførte tre meget forskellige portrætter af billedhugger Niels Hansen Jacobsen
i 1892,1899 og 1906. De var ungdomsvenner, og
via museets hjemmeside er der indsamlet viden fra
både Danmark og udlandet. Nu er det muligt at
trække Axel Hou ud af glemslen. Hans virke som
grafiker, portrætmaler og hans arbejde med dekorative opgaver i form af korpusarbejder i sølv, gitterlåger
og bogopsætning giver et fint indblik i dansk kunstliv i
tiden hen over århundredeskiftet 1900.

OKTOBER
2012
Tirsdag den 2. kl. 19.30
Forfatteraften ved Erik Valeur, der fortæller om
bogen ” Det syvende barn”, som han i 2012
modtog DR`s Romanpris for. I 2011 modtog han
Debutantprisen samt Weekendavisens Litteraturpris. Erik Valeur har i mange år været optaget af
adoptivbørns liv og skæbne, og han har løbende
samlet stof om emnet. Bogen handler om 7 børn,
der starter deres liv på spædbørnehjemmet
Kongslund i 1961. Den handler også om presseog magtforhold i dagens Danmark og er spændende med gåden om, hvem det syvende barn er.
I samarbejde med Vejen Bibliotek.

DECEMBER
2012
Fra lørdag den 1. – foråret 2013
Fra 1. december vises udstillingen ”Glasurglæder”,
der omfatter årets julekalender med værker af Jette
Löwén Dall. Sammen med 500-800 børn åbnes
kalenderens 24 montre dag for dag, og alle er åbne
fra. 26. december. - Udstillingen perspektiverer
nutidig vild glasurglæde i billedhugger Niels Hansen
Jacobsens ånd.

APRIL
2013
Torsdag den 11. kl. 19.30
Foredrag: Finsk design og kultur ved Jørgen Schou –
Christensen (i anledning af Kunstforeningens rejse til
Helsinki d. 26/5 – 2/6 2013)

JANUAR
2013
Tirsdag den 22. kl. 19.30
Kunstforeningens ordinære generalforsamling med
efterfølgende lodtrækning og underholdning.

MAJ
2013
Torsdag den 2. – tirsdag den 4. juni
Udstilling på Vejen Bibliotek med værker af maleren
Sigrunn Asbjørg.

Fredag den 24. – søndag den 26.
3-dages udflugt til Nordjylland.
Se omtale i KOT nr. 2 maj 2012.

Søndag den 21. kl. 15
Gratis omvisning i Axel Hou-udstillingen ved
Teresa Nielsen.

Torsdag den 31. – torsdag den 28. februar
Udstilling på Vejen Bibliotek med værker af keramiker
Gerd Baarstrøm.

Lørdag den 25. – lørdag den 1. juni
Tur til Helsinki via Stockholm og Ålandsøerne.
Rejseprogram med pris og tilmelding udsendes i
efteråret 2012.

Søndag den 26. kl.15
Gratis omvisning i Axel Hou - udstillingen ved
Teresa Nielsen.

Torsdag den 25. kl. 19.30
Foredrag: Leonardo da Vinci ved kunsthistoriker og
mag. art. Signe Jacobsen. Hun vil komme rundt om
Leonardos mange facetter; men hovedvægten er lagt
på hans billedkunstneriske aktiviteter.

FEBRUAR
2013
Fredag den 8. kl. 19.30
Gruppen Himmerland – nyt dansk band på 5
personer - spiller musik på forskellige instrumenter
inspireret af de spændende og meget forskellige
kulturer i verden. Let anretning i pausen.

Fredag den 31. – fredag den 28. september
Udstilling på Vejen Bibliotek med værker af maleren
Inger Dethlefsen.
SEPTEMBER
2012
Torsdag den 6. kl. 19.30
Foredrag: Ikoner ved kunsthistoriker Lone Erhardsen.
Det handler først og fremmest om ældre ortodokse
ikoner, men også lidt om ikoner fra nyere tid.
Onsdag den 19. kl. 19.30
Koncert: Marie Teresa Assing på klaver og Michaela
Fukacova på cello spiller Franz Schubert, Antonin
Dvoràk og Edvard Grieg.
Søndag den 30. kl. 15
Gratis omvisning i Axel Hou - udstillingen ved
Teresa Nielsen.

NOVEMBER
2012
Torsdag den 8. kl. 19.30
Foredrag: Michael Kviums barokke billedverden i
begge ordets betydninger ved kunsthistoriker
Bente Hammershøy.
Tirsdag den 27. kl. 19.30
Koncert: Randers Kammerorkester spiller værker af
Brahms og Schubert.

Tirsdag den 26. kl. 19.30
Fortællerforestilling: Den mexicanske maler Frida
Kahlo – Viva la Vida – længe leve livet – af og med
fortæller og forfatter Dorte Futtrup.
MARTS
2013
Tirsdag den 12. kl. 19.30
Koncert: Pianisten Jonas Frederik underholder med
værker af Schumann, Eric Zeisl, Liszt og N.W. Gade.
Onsdag den 20. kl. 19.30
Foredrag: Amerikansk kunst ved kunstner og højskolelærer Kresten Byskov.

Hvor intet andet er anført, afholdes arrangementerne på Vejen Kunstmuseum. Flere af foredragene afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet,
Vejen Kunstmuseum og Vejen Bibliotek.

Østergade 4
6600 Vejen
75360482
museum@vejenkom.dk

Tirsdag den 16. kl. 19.30
Operaaften med afgangselever fra Syddansk Musikkonservatorium Esbjerg

JUNI
2013
Lørdag den 8. – søndag den 17. november
Udstilling med Susette Cathrine Holten, født
Skovgaard.
Mange har hørt om brødrene Niels og Joakim
Skovgaard, der især tjente højskolerne og de grundtvigianske kredse. Men hvor mange har hørt om deres
søster Susette Cathrine? Hun var med blandt grudlæggerne af Den Frie. Udstillingen spænder over malerier,
keramik, møbler, broderier m.m. og følger perfekt op
på Museets 2007- udstilling med værker af den nære
veninde Elise Konstantin – Hansen. De fulgtes gennem
livet fra barndoms bekendtskabet i guldalderkredsen,
som deres fædre var en vigtig del af. Susette Cathrine,
født Skovgaard, Holtens værker findes primært i privateje. - Museet hører gerne fra folk med information
om kunstneren.

Museets åbningstider:
Tirsdag – fredag kl. 10.00 – 16.00
Lørdag – søndag kl. 11.00 – 17.00
Mandag lukket. Gratis adgang.

