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ÅBNE DØRE

Kære Kunstner i ÅBNE DØRE  
For at deltage i årets kunstkatalog skal du ind-
sende et vellignede foto af dig selv, samt 4 fotos 
af din kunst, renskåret og klar til brug i en meget 
høj opløsning til tryk, (helst 300 dpi), samt dine 
kontaktoplysninger, herunder hjemmeside mv. 
Som noget nyt vil vi gerne have at du skriver en 
lille tekst om dig selv og dit virke som kunstner 
(ca. max 5 linjer). Det skal sendes til Arletty på  
arlettysuenson@hotmail.com senest den 15. feb.
Vi ser tiden an frem til midt marts, i forhold til 
dato for afholdelse af årets ÅBNE DØRE.  
 
Vi afholder Mølle udstilling den 5-19. august og 
der er deadline for tilmelding til deltagelse den 
1.marts - Der er bekrænset plads, og derfor fore-
går tilmeldingen efter princippet først-til-mølle. 
Tilmelding til Tina på stroemann@gmail.com 

Vi har endvidere booket Møllen den 20-21. 
november, for at afholde et fælles julemarked / 
juleudstilling. Tilmelding følger. 

Det er muligt at udstille i Lyngby Frivilligheds-
center, når der åbnes op igen, det koordineres 
med Marianne på Marianne@palner.dk 

Vi har som ny bestyrelse mange jern i ilden, som 
du også kan se ud af seneste bestyrelsesreferart. 
Der kommer løbende information. 

Vedrørende eksterne og offentlige udstillinger. 
Du opfordres til at sende information til Steen 
steenr@gmx.net, Tina stroemann@gmail.com 
og Anne abjorkmann@hotmail.com, når du ved 
at du skal udstille. Du sender et billede, en tekst 
med dato, sted mm. Steen vil sørge for at det 
lægges på hjemmesiden og Tina / Anne vil sørge 
for at det lægges på facebook og Instagram. 

Foreningen har netop oprettet en Youtube kanal. 
ÅBNE DØRE i LyngbyTaarbæk-YouTube. Du er vel-
kommen til at sende en videofilm som kan lægges 
på kanalen. Du kan benytte Wetransfer. Mail til 
Tina på stroemann@gmail.com 
 
Foreningen har nu oprettet et fælles arkiv på 
ltkunst.dk hvor alle kan tilgå dette arkiv ved at 
skrive: ltkunst.dk/foreningen/KunForMedlemmer
Det er her du finder referater, bestyrelsesdoku-
menter ol. Endvidere vil det være fint, hvis man 
som medlem har lyst til at dele oplysninger om 
steder man tidligere har udstillet, så alle vores 
medlemmer vil kunne få glæde af denne viden. 
Gerne steder du har udstillet de seneste år.   
 
Som en hjælp, kan du udfylde vedlagte Word- 
skema og returnere det til steenr@gmx.net, så 
lægges det op på vores hjemmeside ltkunst.dk/
foreningen/KunForMedlemmer 

Kalenderen, der markerer årets gang for Kunst-
sammenslutningen ÅBNE DØRE, hvad angår 
arrangementer, generalforsamling, bestyrelses-
møder mv. er nu blevet et fast menupunkt 
på vores hjemmeside. 

Bedste hilsen  
 
Bestyrelsen  
Lyngby-Taarbæk Kunstsammenslutning 
ÅBNE DØRE  


