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Nyhedsbrev December 2018 

  Møde i december  

 

  

Program: 

 
Onsdag den 5. december 2018 kl. 12:00 – 15:00 

 
 Generalforsamling og ”Skønvirke”  

DM’s lokaler Åboulevarden 23, 2. sal Aarhus C. 

Tilmelding senest den 1. december på joergen.eie@gmail.com. 

 

    Kl. 12.00. Generalforsamling  

 Dagsorden:  

  1. Valg af dirigent 

  2. Valg af referent 

  3. Godkendelse af dagsorden 

  4. Bestyrelsens beretning 

  5. Indkomne forslag* 
  6.1 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Jørgen Eie Christensen og Dot Reinau er på valg.  

  6.2 Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. Klaus Jachobsen er på valg. 

  7. Valg af 1 suppleanter for 1 år. Paul Smith er på valg. 

  8. Evt. 

 

*) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 28. november 2018 og fremsendes til Jørgen Eie Christensen 

på joergen.eie@gmail.com 

 

    Kl. 13.00. Smørrebrød   

    Kl. 14.00. Foredrag ved kunsthistoriker, Mag. art. Claudine Stensgaard Nielsen:  

          Introduktion til kunstneren Agnes Slott-Møller og den danske udgave af Art Nouveau – ”Skønvirke”. 
 

    Om sit foredrag har oplægsholder oplyst følgende: 

Agnes Slott-Møller (1862-1935) er uddannet på Tegne- og Kunstindustriskolen for kvinder af maleren Pietro Krohn 

og Kunstnernes Studieskolers kvindeafdeling med modelstudier ledet af P.S. Krøyer. Hun havde debut på Charlotten-

borgs Forårsudstilling i 1885 og var var medstifter af Den Frie Udstilling, forum for den danske symbolisme.  

Agnes Slott- Møller ønskede at udtrykke en erkendelse af det eksistentielle og åndelige bag realiteterne. Inspireret af 

den danske natur og middelalderen fandt hun især sine motiver i Danmarkshistorien  

og folkeviserne. 

Som kvindelig kunstner og dansk symbolist er Agnes Slott-Møller op  

imod svære odds, da disse områder er stedmoderligt behandlet af kunsthistorien.  

Jeg vil prøve at kaste lys over sagen med en kort introduktion.  

Derefter er vi så heldige at kunne se og diskutere værkerne på AROS. 

 

Kl. 15.00: Besøg på AROS for egen regning.  
Claudine Stensgaard Nielsen står til rådighed for yderligere uddybning om kunstneren og ”Skønvirke”.  
    

Vel mødt – med venlig hilsen Bestyrelsen for DM seniorer Midtjylland 

Evt. yderligere information på 29 71 44 23 

 

Næste møde i DM seniorer Midtjylland er i januar måned 2019. 

Forårsprogrammet for 2019 er under udarbejdelse og udsendes snarest. 
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