
MARTS 2018
Torsdag den 22. marts, kl. 16-18
Atelier/galleri-vandring i Rørholmsgade
Rørholmsgade kalder sig med rette for kunstnergaden i 
København.  Her har mere end 20 kunstnere deres atelier og 
gallerier. Vi tager en tur gennem gaden og besøger 3-4 steder 
inden vi lander hos Lene Stevns Jensen, der fortæller lidt om sine 
arbejdsprocesser.

APRIL 2018
Onsdag den 11. april, kl. 16-18
BrugsKunstCrawl på Amager
På denne dag lægger vi vejen forbi nogle lokale 
kunsthåndværkere på Amager, og ser hvordan de over
åre har udviklet teknikker og udtryk, inden for deres specifikke
område. Der bliver tale om både vævning, og akryltryk på 
træ og aquarelpapir.

MAJ 2018
Tirsdag den 8. maj, kl. 16.00 – 19.30
Generalforsamling i CBS Kunstforening 
Generalforsamlingen indledes kl. 16.00 af  et foredrag, 
indeholdende kunsteriske emner.  Selve generalforsamlingen 
starter kl. 17.00 præcis, og afsluttes med af lodtrækning 
indholdende kunstårets indkøbte kunstværker.

Onsdag d. 23. maj 2018, kl. 16.15-18.30
Besøg i Moltkes Palæ og rundvisning i Østre landsrets 
kunstsamling
Forkvinden for Østre Landsrettens kunstudvalg viser rundt 
i deres meget omfattende og fine kunstsamling af nyere og 
moderne dansk og nordisk kunst, der udsmykker retssalene, 
gangarealer, kontorer og opholdsrum i retsbygningen i 
Bredgade 59.

Inden turen går til landsretten skal vi på besøg i Moltkes Palæ 
i Dr. Tværgade 2, hvor Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn 
residerer, og hvor Bjørn Nørgaard i 2015 har udsmykket Den 
Gyldne Sal.

JUNI 2018
Søndag d. 17. juni 2018, kl. 11-17
Tegners museum og Munkeruphus
På denne tur tager vi til Dronningmølle og besigtiger
Rudolphs tegners imponerende statuepark og museum og 
benytter samtidig lejligheden til at opleve Munkeruphus, kunster 
Gunnar A. Andersen’s tidligere hjem og arbejdssted. 

SEPTEMBER 2018
Tirsdag d. 11. september 2018, kl. 16:45
Cobramaleriet i Børnehuset i Hjortøgade
I 1944 udsmykkede Asger Jorn og en lang række af hans venner 
fra Cobra-bevægelsen væggene i en børnehave på Østerbro. 
Nu er udsmykningen for nylig blevet nænsomt restaureret, og der 
er blevet mulighed for at man kan få lov at kigge indenfor. 
Så højskolen går i børnehave! 

OKTOBER 2018
Torsdag d. 4. oktober 2018, kl. 16.45-19.00
Rundvisning i Erichsens Palæ og Peschiers Gård
Danske banks hovedsæde i Holmens kanal omfatter bl.a. 
Erichsens Palæ og Peschiers Gård, der begge er bygget af den 
berømte arkitekt, hofbygmester C.F. Harsdorff i henholdsvis 1801 
og 1798.

Der er tale om nogle af de bedst bevarede borgerhuse fra 
den florissante periode overdådigt udrustet med møbler og 
inventar. Vi føres gennem det ene smukke og pompøse rum 
efter det andet.

NOVEMBER 2018
Torsdag den 8. november 2017, kl. 16-18
Artcrawl på Vesterbro
Vesterbro er ikke kun kendt for væld af caféer og spændende 
forretninger, men også for dets brede udvalg af contemporare 
gallerier, som med deres hyppige udskiftninger, danner rammen
om et bredt og dynamisk kunstmiljø. På denne dag besøger vi
nøje udvalgte gallerier, som ligger inden for gåafstand og 
afslutter med 1 glas vin og en bid brød. 

DECEMBER 2018
Onsdag den 5. december 2018, kl. 18.00-21.00
Kunstrundvisning i Folketinget
Vi skal på rundvisning i folketingets gruppeværelser, 
udvalgsværelser, gangarealer og selve folketingssalen og se 
den omfattende samling danske malerier lige fra 1800-tallets 
guldaldermalerier til helt moderne kunst, herunder den store 
samling portrætter af statsministre, formænd for folketinget og 
andre særligt fremtrædende politikere.

Rundvisningen starter kl. 19. Inden da vil der være mulighed for at 
spise i Snapstinget.

JANUAR 2019
Lørdag d. 12. januar 2019,  kl. 14.00-15.30
Bjørn Wiinblads kunstnerhjem  og Sophienholm
Bjørn Wiinblads private bolig og atelier i Sorgenfri står i dag 
intakt efter hans død i 2006. Huset er fyldt med kunst, skitser 
og modeller og værkstedet er stadig i funktion. Her sidder 
blandt andre flere af Bjørn Wiinblads gamle ’malerpiger’, der 
har genoptaget deres gamle hverv, og maler Wiinblads kendte 
keramikfigurer.

Dernæst tager vi en tur til Sophienholm og besøger det 
fanstastisk smukke gamle landsted, belligende tæt på Bagsværd 
sø. Vi får en rundvisning i udstillingen: Carl Henning Pedersen
og Sidsel Ramson: “Kunst og Kærlighed”.
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