CBS Kunstforening 2017 / 2018
CBS Art Club 2017 / 2018
MARTS 2017
Onsdag den 22. marts, kl. 16-18
Rundvisning i UCC’s nye bygning på Carlsberggrunden og evt.
efterfølgende spisning
Kunstneren Lasse Krog Møller tager os med rundt i UCC’s nye
bygning på Campus Carlsberg og fortæller om det kunstværk,
han har skabt til en række vægge ud fra de kunstværker
og forskellige genstande, som han har indsamlet fra de 9
institutioner, som professionshøjskolen UCC er en fusion af.
Man kan smugkikke her: https://ucc.dk/campus-carlsberg (så
skal man bare starte ”kunst på Campus Carlsberg”). Efter
rundvisningen planlægger vi at slutte af med at spise et sted,
for dem der måtte have lyst til det.

Fredag den 23. juni og lørdag den 24. juni 2017, kl. 19-22
Copenhagen International Choreography Competition
Rammerne for dans og koreografi sprænges i Dansehallerne
på Carlsberg, når Copenhagen International Choreography
Competition for 10. år i træk sætter 10 af tidens mest
nyskabende og fremadstormende koreografer i stævne ww.cph-icc.dk - Invitation følger

APRIL 2017
Torsdag den 20. april, kl. 16-18
CBS Art Crawl #4
On this CBS Art Crawl number 4 - we will visit ‘old’
acquaintances of galleries around Kongens Nytorv. You might
have been there before but we promise the exhibitions and
artists are all new. Invitation følger

SEPTEMBER 2017
Onsdag den 6. September 2017, kl. 16-18
Besøg på Statens Museum for Kunst
Hvad er et år i Kunstforeningen uden et besøg på Statens
Museum for Kunst? Vi skal se et udpluk af samlingen på denne
særomvisning. Mere info følger!

MAJ 2017
Tirsdag den 9. maj, kl. 15.15 – 19.30
Generalforsamling i CBS Kunstforening / General assembly in
CBS Art Club
Generalforsamling, foredrag om Anton Rosen og rundvisning i
Rosenvillaen i Porcelænshaven
Selve generalforsamlingen starter kl. 17.00 efterfulgt af
lodtrækning om de indkøbte kunstværker.
Forud for generalforsamlingen - kl. 16.00 - holder
kunsthistoriker Lone Jensen et foredrag om Art Nouveau/
Jugendstil i Danmark med særlig henblik på arkitekten Anton
Rosen. Foredrag og generalforsamling foregår i Kilen, Lokale
Ks.43
Kl. 15.15-15.45 vil der være mulighed for at se Rosenvillaen på
Porcelænsgrunden. Campusdirektøren viser rundt.
Der er kun plads til maks. 20 personer, og deltagelse kræver
derfor forudgående tilmelding. Nærmere følger sammen med
den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.
Søndag den 21. Maj 2017, kl. 11-17
Bustur til Tegner Museum i Dronningmølle + Munkeruphus i
Munkerup
Mere information følger snarest
JUNI 2017
Fredag den 2. juni 2017, kl. 17-19
Besøg på Politigården i København
De der kun har passeret forbi Politigården, har måske den
opfattelse at det er en meget afvisende og tillige en grim
bygning, der intet røber om, hvad der gemmer sig bag
facaderne. Inden for murene åbner det sig nogle gårdrom der
ikke har deres lige på vore breddegrader.
Politigården er enestående i dansk arkitektur. Ved første øjekast
ligner den rendyrket nyklassicisme, men når man træder ind i
bygningen vil man se en arkitektonisk opvisning inspireret af
antikkes, renæssancens og barokkens formsprog.

The framework for dance and choreography will burst in
Dansehallerne at Carslberg when Copenhagen International
Choreography Competition for the 10th year in a row puts 10
of the most innovative and fast growing choreographers in
competition - www.cph-icc.dk - Invitation follows

OKTOBER 2017
Torsdag den 5. oktober 2017, kl. 16-18
Besøg på glaspusteri Anders Raad Glas
Besøg hos Anders Raad Glas - et arbejdende værksted. Han
vil på vores besøg fortæller om glaskunst og demonstrerer
tilblivelsen. Glaspuster og industriel designer som fremstiller
brugsglas, vinglas, lysestager, unika, skåle, fade og skulpturer
i Charlottenlund. Anders Raad er uddannet glasdesigner fra
Danmarks Designskole i 1984. www.raadglas.dk. Invitation
følger.
NOVEMBER 2017
Torsdag den 9. november 2017, kl. 16-18
CBS Art Crawl #5
Efterårets CBS Art Crawl nummer 5 bringer os denne gang til
Nordhavn. Vi skal besøge Fauerscou Foundation og få et indblik
i én af Danmarks mest interessante samtidige samlinger. Vi skal
høre om den aktuelle udstilling men også hvordan samlingen
udvikles og udvides. Efterfølgende mulighed for middag for dem
der lyster. Invitation følger.
Autumns CBS Art Crawl number 5 brings us to Nordhavn where
we will visit Faurschou Foundation and get an insight into one
of Denmarks most interesting contemporary collections. We will
hear about the exhibition but also how Faurschou Foundation’s
collection is constantly developed and expanded. Followed by
optional dinner. Invitation follows.
JANUAR 2018
Søndag den 7. januar 2018, kl. 13.30-17.00
Michael Kvium-udstilling på ARKEN
Rundvisning på ARKEN i en stor Michael Kvium-udstilling med
helt nye værker skabt til lejligheden.
Der bliver arrangeret bustransport fra Solbjerg Plads. Invitation
følger.

