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Nyhedsbrev nr 5 – marts 2021
Tunø marts 2021

Kære medlemmer og abonnenter, 
  
Hermed lige et kort nyhedsbrev for at fortælle jer, at foreningen nu – trods
corona – har udtrukket de ni heldige vindere af kunstgaver fra foreningen. Det
plejer at finde sted først i det nye år og omfatter medlemmer, der var registreret
inden 8. marts, som var den planlagte dag for årets generalforsamling. 
  
De ni vindere blev: 
  
Anne-Grethe Brønning vandt et billede malet af Bent Eggert 
Bente Frigg Johansen vandt en rakubrændt krukke Kirsten Vagner 
Kenneth Hermansen vandt et maleri af Poul Christensen: Motiv Tunø Havn 
Kirsten Porsgaard Olesen vandt et linoleumssnit af Peter Nors 
Kristian Wiese vandt en keramikfigur af Flemming Hald 
Majken F. Runz vandt en sælskindstaske udført af Anette Bredsdorff 
Peder Odgaard vandt en zarzokurv udført af Merete Grønlund 
Solveig Stilling vandt en flettet kurv fra Ghana 
Poul Spanggaard vandt en messingfigur af Søren Dujo 
  
Vi kontakter vinderne direkte vedrørende aflevering. Tillykke! 
  
I kan se meget mere om udtrækningen, hvordan det gik til og gaverne på
hjemmesiden 
http://tunoekunstkultur.dk 
  
Vedr. generalforsamlingen: På grund af coronaen er der fortsat intet nyt i
forhold til, hvad vi tidligere har fortalt, men vi vender naturligvis tilbage med en
indkaldelse, så snart der er en afklaring. 
  
Bestyrelsen er imidlertid ikke gået helt i corona-skjul. Vi arbejder intenst med

https://mailchi.mp/bad912b813a6/nyhedsbrev-fra-tun-kunst-kultur?e=[UNIQID]


ideer og planer for, hvilke arrangementer vi skal tage initiativ til i forår og
sommer og hvordan. 
  
Et af dem er det såkaldte Montmartre, hvor vi inviterer kunstnere til at udstille
og arbejde på øen i nogle dage til sommer. Foreningens Montmartre-udvalg har
henvendt sig til en lang række kunstnere for at få en fornemmelse af, hvem og
hvor mange der vil være interesseret, hvis forholdene tillader at vi kan holde
arrangementet. I 2020 måtte vi aflyse, men som mange af jer nok husker, blev
det gennemført i 2019 med stor succes, og det vil vi gerne gentage. 
Skulle der blandt nyhedsbrevet modtagere være kunstnere, der kunne være
interesseret i at være med, så henvend jer til foreningens formand Bent Eggert. 
  
 

  
Venlig hilsen 

  
TUNØ KUNST KULTUR
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