Kunstforeningen indbyder til den årlige fernisering
i kantinen tirsdag d. 6. december 2016 kl. 17.00 – ca. 20.00
Vi byder velkommen til årets foredragsholder

Jytte Abildstrøm
Hvem husker ikke moderen i ”Sonja fra Saxogade” og ”Flyvende farmor”

Jytte Abildstrøm er født i 1934. Skuespiller, forhenværende teaterdirektør, miljøaktivist og maler. Jytte
Abildstrøms talent spænder vidt.
Jytte Abildstrøm spillede i starten af sin karriere med i mange revyer, bl.a. Cirkusrevyen. Sidenhen lavede hun
børneteater, specielt dukketeater. Senere medvirkede hun også i crazy‐programmerne om Tyllefyllebølleby
Station. Hun blev i 1961 gift med Søren Mygind, med hvem hun fik sønnerne Lars og Peter Mygind, som i dag
også er skuespiller. Hun spillede moderen (Norma) i børneserien "Sonja fra Saxogade". Senere medvirkede
hun i filmen "Flyvende farmor". Hun er meget konsekvent i sine holdninger til økologi. Hendes kolonihavehus
har solfanger og komposttoilet. I forbindelse med Riddersalen har hun opbygget byøkologisk forum, som
arbejder med formidling og forskning angående økologi. I perioden fra d. 20. oktober til d. 4.november har vi
en udstilling med Jyttes billeder i kantinen.
Efter foredraget serveres som sædvanlig gammeldags flæskesteg med det hele. Derudover ris a la mande og
æblekage, kaffe/te samt julesmåkager.
Efter middagen trækkes der lod om årets indkøbte gevinster. Årets endetalsgevinst er små unika glasvaser
udført af kunstneren Pernille Bülow. Igen i år vil der blive trukket lod om et kunstværk blandt de fremmødte
medlemmer. Ligeledes er der som altid mindre præmier på spisebilletten blandt alle gæsterne.
Er du endnu ikke medlem af Kunstforeningen, har du mulighed for at melde dig ind ved at sende en mail til
mbk@flsmidth.com.
Billetter til arrangementet kan købes i Receptionen fra d. 8. november 2016. Bemærk at salg af billetter kun
foregår mellem kl. 10.30‐11.30 – og kl. 15‐16.00. VIGTIGT: KUN KONTANTER OG LIGE PENGE. Fristen for at
købe billet er d. 30. november. Husk at man også må invitere ledsager med til arrangementet. Pris for
foredrag og middag er uændret 150 kr. pr. person.

Med venlig hilsen
Kunstforeningens bestyrelse

