Dyrk din kunstinteresse. Bliv medlem af

Lyngby Kunstforening
Jernbanepladsen 22
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 4587 1205 (i åbningstiden)

Lyngby
Kunstforening
FORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

Lyngby Kunstforening

Jernbanepladsen
Åbningstider:
Tirsdag til fredag kl. 14-17
Lørdag kl. 11-14
Lukket søndag og mandag
Gratis entré


Frankeres
som brev

COBRA-rummet
ved Sophienholm, Nybrovej 401,
2800 Kgs. Lyngby
Åbningstider:
Tirsdag til søndag kl. 11-17
Torsdag kl. 11-19
Lukket mandag
Gratis entré

Rosendahls/december 2016

v/ sekretær Tove Løvsgren
Skodsborgparken 48, 2.th
2942 Skodsborg



Udsnit af Vibeke Glarbo: Rosa Mundi. Træsnit
Foto: Torben Glarbo

Lyngby Kunstforening
er en aktiv og levende forening med
fokus på moderne kunst. Den blev stiftet
i 1952 og har siden været initiativtager
til utallige kunstudstillinger og kunstarrangementer og er stadig en aktiv
medspiller i udviklingen af et rigt og
mangfoldigt kulturliv i Lyngby-Taarbæk
Kommune.
Udstillinger
Vi afholder skiftende udstillinger i vore
egne lokaler på Jernbanepladsen 22 og
i COBRA-rummet ved Sophienholm.
Én gang om året arrangerer Lyngby
Kunstforening en udstilling i Sophienholms hovedbygning. Til den har vore
medlemmer gratis adgang.

Medlemskab
Som medlemmer optages enkeltpersoner,
par og firmaer. Medlemskab giver adgang
til alle vore aktiviteter og til lotteriet ved
generalforsamlingen, hvor årets indkøbte
kunst udloddes blandt medlemmerne.

Bliv medlem
Udfyld og send denne kupon eller mail
oplysningerne til sekretær Tove Løvsgren
på lovsgren@youmail.dk
Indmeldelse kan også ske via hjemmesiden.

Årligt kontingent

Du vil derefter modtage velkomstbrev
og medlemsblad.

Enkeltpersoner
Par (på fælles adresse)
Unge under 25 år
Firmaer

kr. 250
kr. 400*
kr. 125
kr. 1.000**

Navn(e)
Adresse
Postnr./by

* Har 2 lodder og 2 stemmer ved generalforsam-

E-mail

lingen.
** Har 2 lodder og 1 stemme ved generalforsamlingen.

Fastnettlf.
Mobiltlf.
Evt. anbefalet
af (medlem)

Kontingentet går primært til indkøb af
kunstværker til medlemslotteriet.

Dato

Aktiviteter
Ud over de mange udstillinger arrangeres
i årets løb en kunstrejse, kunst- og kulturforedrag og kunstudflugter.
Læs mere om alle vores aktiviteter på
hjemmesiden.

Medlemskontakt
Kontakten til medlemmerne foregår via
medlemsblad, hjemmeside og e-mail.

Firmamedlem:
Firma
Kontaktperson

Hjemmeside
www.lyngby-kunstforening.dk

Adresse
Postnr./by

E-mail
info@lyngby-kunstforening.dk

E-mail
Træffetlf.
Dato

Foreningens formand Lis Langvad
træffes på tlf. 6167 0350 eller
lislangvad@yahoo.dk
Lyngby Kunstforenings bankkontonr.
1551-1033220. CVR-nr. 31452686

Vi glæder os til at byde dig
velkommen i foreningen.
Bestyrelsen

"

Efterfernisering i lokalerne på Jernbanepladsen 22.
Foto: Sten Langvad

