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      Foreningens formål er 

• at formidle og udbrede forståelse for og glæde over kunst 
• at skabe forum for drøftelse af kunst 
• at fremme kontakten mellem foreningens medlemmer på tværs  

af faglige og lokalitetsbundne skel 
• at formidle information om kunst og kunstneriske aktiviteter 
• at formidle adgang til kunstaktiviteter i bred forstand 
• at arrangere udstillinger på biblioteket 
• at indkøbe og bortlodde kunstværker til medlemmerne  

(f. eks. billedkunst, skulptur, fotokunst og kunsthåndværk) 
• at bistå bibliotekets ledelse og afdelinger med henblik på indre  

og ydre udsmykning af biblioteket

  Som medlem kan optages enhver, der er eller har været ansat på 

  Det Kgl. Bibliotek, herunder de indfusionerede institutioner, i 

  Slots- og Kulturstyrelsen samt i  de institutioner, der er i “Fisken”, 

  Christians Brygge 1-3.  

   Ægtefæller og samboende til medlemmer kan også optages.

 
      Kunstforeningen arrangerer 

• Kunstudstillinger i kantinen i Den Sorte Diamant. 

• Gallerivandring den første torsdag i måneden. Vi besøger for-
skellige gallerier i indre by og undertiden købes der ind til bort-
lodning på næste generalforsamling. Vi mødes altid kl. 16.15 
ved Storkespringvandet, Amagertorv. Og for det meste slutter 
vi med hyggeligt samvær på en café. 

• Besøg på kunstmuseer og kunstarrangementer i byen 

• Teaterbesøg 

• Rejser, senest Flandern og Nordtyskland. Kunstforeningen har 
gennem årene bl.a. besøgt Lissabon, Baltikum, Moskva, Wien, 
Rom, Firenze, Provence, Barcelona, Paris, Amsterdam , Syrien, 
Venedig, Armenien, Georgien, Stockholm, Sydslesvig m.fl. 



   
 

Navn:   ………………………….............……………………………………… 

Afdeling:   …………………………….............…………………………………… 

Telefon:   ……….……………………............ 
 
e-mail:  ……………………………………
 
Kontingent i Jubilæumsåret 2018/19
100 kr for nye medlemmer (fremover 350 kr. årligt)
 
Jeg ønsker løntræk i november 
 
Jeg ønsker at betale ved bankoverførsel i november
 
Ved indmeldelse efter november:  
 
Jeg ønsker at betale kontingent ved indmeldelsen  
og deltager i lodtrækningen i indeværende foreningsår

Cpr.nr.: …………………………………………………………………
(kun de seks første cifre - af hensyn til kontingentopkrævning)

Indmeldelsesblanketten sendes til foreningens kasserer Anne Ørbæk Jensen,  
aoj@kb.dk 




