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 Formand:   Mogens Jørgensen,  54 43 43 85 ~ mogens.joergensen47@gmail.com 
Næstf. og kasserer:  Elin Randstoft,  54 43 47 69 ~ elin.randstoft@skolekom.dk 
Sekretær:  Susanne Kofoed, 40 26 84 04 ~ kofoed53@hotmail.com 
Best.medl.: Lene Vinstrand,  54 44 56 45 ~ vinstrand@mail.tele.dk 
Best.medl.: Inge-Lise Markersen,24 83 06 23 ~ inlima@mail.dk 
Suppleant:  Kate Frederiksen,  23 24 70 32 ~ katefrederiksen3@gmail.com 
Suppleant:  Lene Pedersen,  54 43 99 00 ~ l.pedersen@c.dk 

Danske Bank konto: 1551 0637467 www.noerrealslevkunstforening.dk 

Kunstrejse til Budapest 2015 
 
5 dage før påske fra fredag d.27. marts til torsdag d. 
2.april 2015.  
Vi skal se på kunst og arkitektur i en by, som man måske 
har set før murens fald. Mon ikke den har ændret sig,  
men alligevel beholdt sin unikke arkitektur.  
Vi skal bl. a. se arkitektur fra Art Nouveau-tiden, som er 
velbevaret delvis fordi man ikke havde råd til at rive det 
ned, som det skete andre steder. 
Byen er delt af floden Donau og består af to dele, Buda og Pest. Begge dele skal udforskes og kunst-
museer besøges. Hele Ungarn ligger i et område med varme kilder under jorden, så der er mulighed 
for et afslappende bad i en thermal. 
 
Prisen bliver ca. 5500 kr. for fly+hotel og morgenmad og lokal transport. Hertil kommer entreer + 
mad.  
Indbetal 1000 kr. i depositum sammen med tilmelding på konto i Diba bank 6060 4267231  
Tilmelding senest mandag d. 11. november 2014 til Elin Randstoft  

Nørre Alslev Kunstforening vil i anledning af sit 20 års jubilæum til foråret sammen med Nordfalster 
Kulturforening arrangere en udstilling med forskellige billedformer og evt. skulpturer mm. på Guns-
levholm. 
 
Deltagere:  Medlemmer af Kunstforeningen og af Kulturforeningen + evt. andre 
Emne:  Udstillingens titel er BYEN, hvorfor alle værker skal relatere til dette emne. 
Form:  Billeder af enhver art - maleri, akvarel, collage, grafik, foto - + evt. skulptur, keramik  
  mm. 
Størrelse: Alle billeder skal have en kvadratisk  form i størrelse fra 50 cm x 50 cm til  
  100 cm x 100 cm og være klar til ophængning. 
Tid:  Udstillingen finder sted i begyndelsen af marts 2015. Tidspunkt endnu ikke  helt afkla -
  ret. 
Tilmelding: Tilmelding sker til Mogens Jørgensen senest den 1. februar 2015. 
  1 værk pr deltager. 
Indlevering: Værkerne indleveres først op til udstillingen (herom senere - direkte til deltagerne) 

BYEN 
En kunstudstilling 

Kære medlemmer 

Grib pensel, ler, 
fotoapparat mm. 
og vær med til at lave 
en spændende jubilæ-
umsudstilling 

  

Tur til Sorø kunstmuseum og  
Sorø Akademi. 
 
Vi skal se udstillingen med Maja Lisa Engelhardt og museets og 
Akademiets samling af guldalderkunst. 
Udstillingen forsøger at sammenholde fortids-  og nutidskunst. 
Udstillingen hedder Maja Lisa Engelhardt, TIDSLIGHED. Dialog med 
Guldalderen. 
 Maja Lisa Engelhardt (f. 1956) vil gå i dialog med museets guldal-
dersamling og dennes landskabsstudier. Engelhardts ofte store og 
farvemættede malerier afspejler en sanset naturoplevelse, men 
også en fundamental opmærksomhed på og bevidsthed om natu-
rens detaljerigdom og variationer.  
Sorø Akademi har gennem århundreder haft flere af især guldalde-

rens betydelige malere som professorer. I selve 
hovedbygningen hænger betydelige værker, lige-
som bygningen i sig selv er en spændende sevær-
dighed. Vi starter på Kunstmuseet, hvor især guld-
aldersamlingen og tilknytningen til Akademiet 
belyses. Herefter omvises der i Akademiets ho-
vedbygning. (Kort spadseretur på 5 min. mellem 
museet og Akademiet). 
 

Søndag den 21. september 2014  
kl. 14.30 
 
Sorø Kunstmuseum 
Storgade 9 
4180 S0rø 
 
Pris. 225 kr.  
Min. 15 personer 
 
Fælles afgang fra Nørre Alslev 
Bibliotek kl.  13.15 
 
Tilmelding senest den  12. sept. 
til Elin Randstoft 
Tlf.  54 43 47 69 
elin.randstoft@skolekom.dk 

 

Programmets varighed - ca. 3 timer 
kl. 14.30 Afhentning af velkomstmappe i publi-
kumsområdet 
kl. 14.30-15.30 Omvisning i Sorø Kunstmuseum 
kl. 15.30-16.00 Kaffe & Kage i museumscafeen 
kl. 16.15-17.15  Omvisning i Sorø Akademis ho-
vedbygning  



Kursusprogram for  Kunstskolen Guldborgsund på 
kunstskolenguldborgsund.dk 

Den 20. august åbner Louisiana dørene for den første separatudstil-

ling på museet med den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson. 

Hovedværket, et kæmpe landskab, vil udfolde sig gennem hele mu-

seets sydfløj som ét stort greb – og et stort indgreb i Louisianas 

gængse administration af kunst i rum, og giver således beskueren 

lejlighed til at tænke over den æstetiske oplevelse som mere end 

mødet mellem subjekter og objekter. 

Det har fra begyndelsen af samarbejdet været klart, at en soloudstil-

ling med Eliasson på Louisiana nødvendigvis måtte blive en radikal 

stedsspecifik udstilling, som tager museets virkelighed som instituti-

on og lokalitet op til diskussion og samtidigt stiller skarpt på lokale 

sansninger i et globalt perspektiv. 

Overgangene mellem inde og ude, kultur og iscenesat natur, flimrer – og de besøgendes vandring 

gennem museet sættes i centrum. Eliassons udstilling bliver en skærpelse af vores blik på museet, på 

os selv og på verden. 

Lørdag den 4. oktober 2014  
Kl. 12.15 
 
Louisiana 
Gl. Strandvej 13 
3050 Humlebæk 
 
 
 
Fælles afgang fra Nørre Alslev 
Bibliotek kl. 10.15 
 
Pris:   Guide80 kr. 
 + entré   
Max. 30 personer 
 
 
Tilmelding senest den 23.sept. 
til Susanne Kofoed 
Tlf.  40 26 84 04 
kofoed53@hotmail.com 

Kunstudflugt til Louisiana 

Olafur Eliasson:         RIVERBED 

Birthe Mary Nielsen begyndte at male omkring 1998, gik 
på diverse malekurser og tog bl.a. HF  i billedkunst. Des-
uden har hun  fået undervisning af den hollandske kunst-
maler Laurentius van Dam.   Her lærte hun at få sit eget 

udtryk frem i bille-
derne, se på farver, 
former, lys og skyg-
ge osv.  
  
Birthe maler olie- 0g 
akrylmalerier med 
struktur og stoflig-
hed, mest i glade 
farver, abstrakte, 
men ofte med gen-
kendelige elementer og gerne med lidt humor i. Hun benytter for 
det meste spatel, men bruger også pensel. Hun elsker at male og 
kan slet ikke undvære det.    
 
Birthe har udstillet mange steder:   både i Nordsjælland, Roskil-
de, i Næstved, på Møn, Art & Design og Vandtårnet i Nykø-
bing, og rundt om på Lolland og Falster.  

Kunstnerbesøg hos  

Birthe Mary Nielsen 

 
Tirsdag den 4. november 2014 kl. 
19.00 
 
Birthe Mary Nielsen 
Banevej 12 
4930 Maribo 
 
 
Fælles afgang fra Nørre Alslev 
Bibliotek kl. 18.30 
 
Pris: 20 kr.  
 
Tilmelding senest den 28. okt.  
til Lene Pedersen 
Tlf.  54 43 99 00 
l.pedersen@c.dk 

Kunsten er på godt og ondt en integreret del af vort samfund. Men hvad er det for noget 
det, man kalder for kunst, og hvorfor er det så vigtigt, at vi, som nogen siger, bruger bun-
ker af offentlige midler på at holde den i live? Hvorfor er de så mærkelige, de der kunstne-
re, hvad er det, der gør et billede til et kunstværk, og hvad 
bilder de sig ind de der smagsdommere, der som drengen 
i Kejserens Nye Klæder peger fingre og råber ”Han har 
ikke noget på”? Foredraget lægger op til en mere eller 
mindre styret debat om dette sprængfarlige emne. 

Hvad er kunst … og hvad kan vi bruge den til? 

Onsdag den 19. november 2014 
kl. 19.00 
 
Galleri Troika 
Langgade 15 
4800 Nykøbing F 
 
Pris: 100 kr 
 
Foredragsholer 
Henrik Skora 
 
 
Tilmelding senest den  10. nov. 
til Elin Randstoft 
Tlf.  54 43 47 69 
elin.randstoft@skolekom.dk 
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www.birthemary.dk 

www.skora.dk 


