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Forårsprogram 

for 

medlemmer af 

Nakskov 

Kunstforening 

Nakskov Kunstforening 

www.nakskovkunstforening.dk 

Du finder også kunstforeningen på 

facebook.  

 

http://www.kulturkalender-lolland.dk/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jLP9HOiT&id=1B76CF0510E49239CF30A429071893CF35AAC222&thid=OIP.jLP9HOiTH10HhEepiMqk-AHaHh&mediaurl=http://cdn.simplesite.com/i/34/a2/285415633202553396/i285415639399316823._szw1280h1280_.jpg&exph=859&expw=845&q=helge+strufe&simid=608020917966012660&selectedIndex=7
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=f/PkuFGh&id=CC252CD159EAE9CFF1C1DFE8F647A5842C06D9D6&thid=OIP.f_PkuFGhfKOBissEIxV10gHaLG&mediaurl=http://2.bp.blogspot.com/-8IXrZshojP0/T5AAe5A24fI/AAAAAAAAAd8/xI3cjInE8z4/s1600/16.gif&exph=1600&expw=1067&q=for%c3%a5r&simid=608030869419917770&selectedIndex=113
http://www.nakskovkunstforening.dk/
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Onsdag d. 3.april 2019. Heldagstur til Statens Museum for Kunst 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★ 

“Skøn udstilling” 

Kristeligt Dagblad 

 

Vi tager Madsens Bustrafik til København for at besøge Statens 

Museum for Kunst.  

Transporten foregår med Madsens Bustrafik. Der er afgang fra 

Nakskov Banegård kl. 8.00 og man tilmelder sig selv hos 

Madsens Bustrafik på tlf. 54 92 09 76. Kontoret har åbent i 

hverdage kl. 9.00-16.30. Billet tur/retur koster 180,- kr. som 

betales i bussen (egenbetaling).  

I København holder vi i Ingerslevs gade ved DGI-byen - lige bag 

ved Hovedbanegården. Herfra tager vi busrute 6A til Statens 

Museum for Kunst, Sølvgade 48-50. Husk evt. rejsekort. 

Madsens Bustrafik kører fra København igen kl. 17.30 med 

forventet ankomst i Nakskov ca. kl. 19.50. Der er naturligvis 

også mulighed for, at man selv kører til København 

"Forplejning på dagen er for egen regning. Man kan spise 

medbragt mad i spisestuen i kælderen eller købe mad og drikke 

i SMKs café, Kafeteria. Øl og vand kan købes i bussen på ud- og 

hjemturen. 

Billedhugger Sonja Ferlov Mancoba (1911 – 1984) beskrives af 

de fleste som en kompromisløs kunstner, og Statens Museum 

for Kunst har aktuelt en større udstilling med Ferlov Mancobas 

halvabstrakte væsener, krigerfigurer og masker af ler og gips. I 

udstillingen kan I opleve 140 værker af kunstneren, heraf flere 

gips- og ler skulpturer, der aldrig før har været udstillet.  

Du kan læse mere om udstillingen på SMK´s hjemmeside   

https://www.smk.dk/exhibition/sonja-ferlov-mancoba/  

samt se mere om museets øvrige udstillinger på                              

https://www.smk.dk/section/udstillinger/   

            

Pris: Foreningen betaler entre´ til museet. Transport/Bus er på 

egen regning. 

Tilmelding: skal ske til Bodil Hansen på tlf. 5492 5194 eller 

mail: fikh@dapman.dk senest onsdag d. 27. marts 2019 

http://www.kulturkalender-lolland.dk/
https://www.smk.dk/exhibition/sonja-ferlov-mancoba/
https://www.smk.dk/section/udstillinger/
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Forslag til øvrige interessante udstillinger i nærheden af Statens Museum for Kunst (på egen 

hånd): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davids samling, Kronprinsessegade 30, 1306 Kbh.K.  

Davids Samling rummer kunst og kunsthåndværk fra 1700-tallets 

Europa, dansk guldalder og nyere dansk kunst samt kunst fra 

den islamiske verden fra 600-tallet til 1800-tallet. Særudstilling. 

Under Indiens himmel. Fotografier fra det 19. århundrede. 

https://www.davidmus.dk/ 

Afstand fra Statens Museum for Kunst: 0.7 km.  

Entre´: gratis 

Den Hirschsprungske Samling, Stockholmsgade 20, 2100 

København Ø.  

Museet huser mere end 100 års dansk kunst fra det 19. og starten 

af det 20. århundrede - fra den danske guldalder til 

skagensmalerne og symbolisterne. Aktuel udstilling 

”Jordforbindelser”. Dansk maleri 1780-1920 og det antropocæne 

landskab.  

https://www.hirschsprung.dk/udstillinger 

Afstand fra Statens Museum for Kunst: 1,0 km.  

Entre´: 95.- kr.(egenbetaling) 

Eventyrdronningen, SÆRUDSTILLING på Beletagen i Christian 

VIII’S Palæ på Amalienborg 27. september 2018 – 19. maj 2019.  

Træd ind i den kongelige eventyrverden, når 

Amalienborgsmuseet udfolder Hendes Majestæt Dronningens 

sceniske univers. Til udstillingen har Dronningen været med til at 

udvælge en række af sine egne kostumer og scenografier til 

nogle af vores mest elskede eventyr, som Kongernes Samling 

præsenterer i Christian VIII’s Palæs store sale.  

http://www.kongernessamling.dk/amalienborg/post/eventyrdro

nningen/ 

Afstand fra Statens Museum for Kunst: 1,8 km.  

Entre´: 105.- kr.(egenbetaling) 

http://www.kulturkalender-lolland.dk/
https://www.davidmus.dk/
https://www.hirschsprung.dk/udstillinger
http://www.kongernessamling.dk/amalienborg/post/eventyrdronningen/
http://www.kongernessamling.dk/amalienborg/post/eventyrdronningen/
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Søndag d. 19. maj 2019. Tur til Fuglsang Kunstmuseum 

 

 

 

 

”Munch og Goldstein - Intense linjer.”  

Særudstillingen viser en enestående norsk 

privatsamling af Edvard Munchs store træsnit og 

fortæller historien om det livslange venskab 

mellem den verdensberømte norske kunstner og 

den hidtil ukendte digter, Emanuel Goldstein fra 

Nakskov. Udstillingen på Fuglsang vil som den 

første nogensinde zoome ind på de to kunstneres 

venskab og gensidige kunstneriske inspiration.  

http://www.aabne-

samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-

udstillinger/ 

Vi mødes på Fuglsang Kunstmuseum kl. 14.00, hvor 

vi har bestilt en rundvisning. 

Transport: foregår i egne biler med afgang fra 

Nakskov kl. 13.00 til Fuglsang Kunstmuseum, 

Nystedvej 71, 4891 Toreby. 

Pris: Kr. 85 per person(egenbetaling), Fuglsang 

Kunstmuseums Venner: gratis adgang 

Tilmelding til Bodil Hansen på tlf. 5492 5194 eller 

mail: fikh@dapman.dk senest d. 12.maj 2019  

 

http://www.kulturkalender-lolland.dk/
http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/
http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/
http://www.aabne-samlinger.dk/fuglsangkunstmuseum/udstillinger/kommende-udstillinger/
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Torsdag d. 6. juni kl. 19.00 på Nakskov Bibliotek. 

 

 

 

 

Fortællingen om Munch og Goldstein. 

Foredrag ved inspektør, ph.d. Lisa Kaaring 

Fuglsang Kunstmuseum.  

Særudstillingen Munch og Goldstein. Intense linjer 

fortæller historien om det livslange venskab 

mellem den verdensberømte norske kunstner og 

den hidtil ukendte digter Emanuel Goldstein fra 

Lolland. Munchs kraftfulde og farverige træsnit 

sættes i udstillingen i dialog med Goldsteins 

heftige digte om kærlighed og elskov. 

Under foredraget vil fhv. lektor, historiker Ole A. 

Munksgaard fra Nakskov lokalhistoriske Arkiv 

fortælle om Emanuel Goldstein og hans jødiske 

slægt fra Nakskov. 

Gratis billetter til 

foredraget kan bestilles på 

lollandbib.dk. 

Arrangør: 

Lolland Bibliotekerne  

i samarbejde med  

Nakskov Lokalhistoriske 

Arkiv 

 samt  

Nakskov Kunstforening. 

http://www.kulturkalender-lolland.dk/
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Onsdag d. 26. juni 2019. Tur til Richard Winthers Hus og Helge 

Strufe 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Denne dag går turen til Richard Winthers Hus i 

Vindeby med ankomst kl. 14. 

Vi skal se eller gense mere end 72 kvadratmeter 

med flere end 56 væg- og loftmalerier, samt se den 

aktuelle udstilling af kunstnerens egne værker, 

udlånt af sønnen Tobias, i dialog med en gruppe 

akademielevers værker. Udstillingen ”Billedets 

gøren” tager afsæt i professor Ferdinand Krag og 

25 akademielevers besøg i huset for et års tid 

siden. Eleverne begejstredes over husets uformelle 

facon, og man enedes om en udstilling, hvor 

eleverne spiller sammen med Richard Winthers 

originale værker. 

Vi håber ligeledes at høre lidt omkring den 

udvikling, som huset og museet gennem de seneste 

år har gennemgået. Sammen med huset byder vi 

på kaffe og kage, inden turen går videre. 

Ca. kl. 16.00 mødes vi igen – denne gang hos Helge 

Strufe, Tårsvej 101, 4912 Horslunde. Her er der 

mulighed for at gense Strufes stemningsfulde og 

farverige malerier i kunstnerens eget atelier. Ved 

kunstforeningens udstilling i Skt. Nikolai Kirke 

august 2018 viste publikum stor interesse for 

Strufes malerier. 

Transport: kørsel i egne biler  

Pris: gratis for medlemmer 

Tilmelding til Bodil Hansen på tlf. 5492 5194 eller 

mail: fikh@dapman.dk senest d. 19. juni 2019 

http://www.kulturkalender-lolland.dk/
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KULTURKALENDER-LOLLAND 

 

Kære medlemmer 

 

Dette lille opråb for at udbrede budskabet om, at Nakskov Kunstforening har fået oprettet en 

elektronisk ARRANGEMENTSKALENDER for Vestlolland. 

 

Kulturkalender-lolland, som den hedder, skulle kunne imødegå dobbeltbookinger (hvilket er et 

stort problem for vores foreninger), derfor bør den benyttes af så mange foreninger, som muligt, 

og derfor denne orientering. Hvis du/I er medlem af andre foreninger beder vi om, at du/I 

fortæller vidt og bredt om deltagelse på ovennævnte kalender.  

Gå ind på  

www.kulturkalender-lolland.dk  

for at se, hvad den kan tilbyde. For at kunne benytte kalenderen skal man på hjemmesiden bede 

om, at blive oprettet og dermed få et login. 

 

Det skal oplyses at deltagelse for foreningerne i prøveåret 2019 er gratis. 

 

 

  

 

http://www.kulturkalender-lolland.dk/
http://www.kulturkalender-lolland.dk/

