DET SKER PÅ FAABORG MUSEUM 1/1 – 1/5 2019

UDSTILLING

KOMMENDE UDSTILLING

FAABORG MUSEUMS SAMLING

17/11 2018 – 22/4 2019		
SOMMERLANDETS ARKITEKTUR –
DRØMMEN OM DET GODE LIV

11/5 – 27/10 2019
FAABORG I BLODET –
KUNSTNERKOLONI 1880-1928

12/1 – 21/12 2019
VERDEN SOM ATELIER –
FYNBOERNES VÆRKER BLIVER TIL

KALENDER

* Det er gratis at deltage i arrangementet, når entréen er betalt.

JANUAR
12/1 (kl. 15 – 17)

Nytårskur & indvielse
Hør hvad der er i vente i 2019
af spændende udstillinger og
arrangementer. Indvielse af
særophængningen Verden som
atelier – Fynboernes værker bliver
til. Museet byder på et glas festlige
bobler. Fri entré.
27/1 (kl. 13.30)

Søndagsomvisning:
Sommerlandets arkitektur *
31/1 (kl. 18 – 19)

Til bords! Fællesspisning i
museumscaféen
Hyggelig fællesspisning inden
aftenens arrangement med korsang og udstillingsintroduktion.
Pris: 125 kr. ekskl. drikkevarer.
Bindende tilmelding senest
den 24/1 på
kunst@faaborgmuseum.dk.
31/1 (kl. 19 – 20)

Sommersange i vintermørket *
Decanto-koret fylder salene med
sommersange, og museumsinspektør Eva Frellesvig giver en
kort introduktion til udstillingen
Sommerlandets arkitektur.

FEBRUAR
9/2 – 17/2

Vinterferie for børn –
Sommerhuse på pinde!
I forbindelse med særudstillingen
Sommerlandets arkitektur er der
i museumscaféen mulighed for
kreativ fordybelse med egen
konstruktion af små sommerhuse

af ispinde og tandstikker.
Gratis aktivitet.
24/2 (kl. 13.30)

Søndagsomvisning:
Sol og sommer *
Ved Nan Dahlkild, lektor ved
Institut for Informationsstudier
ved Københavns Universitet,
viser rundt i udstillingen
Sommerlandets arkitektur,
som han har tilrettelagt.
25/2 (kl. 19 – 22)

Generalforsamling i Faaborg
Museums Venner
28/2 (kl. 19)
Temaaften: Hvad skal man
med et sommerhus?
Ved Arno Victor Nielsen, filosof
og Eva Frellesvig, museumsinspektør, Faaborg Museum.
Med udgangspunkt i museets
aktuelle særudstilling gennemgås historien bag sommerlandets
arkitektur. Arno Victor Nielsen
udfolder temaet med afsæt i en
omfattende debat affødt af et
indlæg i Kristeligt Dagblad sidste
sommer med overskriften ”Hvad
skal man dog med et sommerhus?
Det er bare en udvidelse af det
fængsel, man i forvejen er i”.
Billetter: 90 kr. / 70 kr. (medlemmer af Faaborg Museums Venner
og Faaborg Folkeuniversitet).
www.faaborgfolkeuni.dk

MARTS
13/3 (kl. 18 – 20)

Smag som Fynboerne
Kom og nyd en aften med lette
retter og vin i museumscaféen,

inspireret af Fynboerne på rejse.
Vi serverer lækkerierne i samarbejde med Barlebo Ost & Deli.
Pris: 225 kr. Bindende tilmelding
senest den 6/3 på
kunst@faaborgmuseum.dk.
26/3 (kl. 10 – 11.30)

Kunstens Fyn:
Sommerlandets arkitektur
Oplev fire udstillinger fire tirsdage på de fynske kunstmuseer
sammen med de kuratorer, der
har skabt dem. 12/3 JL Museet,
19/3 CLAY, 26/3 Faaborg Museum
og 2/4 Brandts. Billetter (inkl.
entré til museerne):
www.fuodense.dk. På Faaborg
Museum kan man opleve særudstillingen Sommerlandets
arkitektur på nært hold med
foredrag og omvisning ved museumsinspektør Eva Frellesvig.
31/3 (kl. 13.30)

Søndagsomvisning:
Verden som atelier *

APRIL
3/4 (kl. 16 – 17)

Picnic i museumscaféen
Inden arrangementet kl. 17 kan
der bestilles en ’picnic’ tallerken
bestående af sandwich, quiche
og kage. Pris: 115 kr. inkl. 1 drikkevare. Bindende
tilmelding senest den 24/3 på
kunst@faaborgmuseum.dk.
3/4 (kl. 17 – 19)

Fyraftensarrangement:
Sommerliv i Faaborg *
Ved Nan Dahlkild, lektor ved
Institut for Informationsstudier

ved Københavns Universitet og
udstillingskurator viser rundt
i udstillingen Sommerlandets
arkitektur. Vi indbyder alle deltagere til at byde ind med egne
erindringer og fortællinger fra
lokalområdet på Faaborg-egnen.
Læs mere på museets hjemmeside.
17 – 18/4 (kl. 11.30)

Påskeferie for børn –
Påskejagt i museumshaven
Kom med på årets påskejagt i
museumshaven. Der vil være
en lille præmie til de børn, som
løser alle opgaver. Påskejagten
starter begge dage præcis
kl. 11.30. Gratis aktivitet.
28/4 (kl. 13.30)

Søndagsomvisning:
Fynboernes værker bliver til *
Hip Hip Hurra:
Museumscaféen fejrer museets
kunstnere og arkitekter
I hele 2019 vil museumscaféen
markere fødselsdage for de mest
fremtrædende skikkelser med
tilknytning til Faaborg Museum.
Den 17/1 indledes fejringen med
arkitekten Carl Petersens
fødselsdag. De valgte dage vil
blive annonceret på museets
Facebook og kalender på
museets hjemmeside.
Yderligere information om
de enkelte arrangementer kan
ses på museets hjemmeside
og annonceres løbende på
museets Facebook.

