ORIENTERINGSBREV TIL NYE MEDLEMMER AF
KunstPåOrø - 2015
KunstPåOrø er en sammenslutning af kunstnere på Orø.
Man behøver ikke at bo på øen, men skal have tilknytning,
f.eks. ved at arbejde her eller have sommerhus, og det er
dette Orø-perspektiv der er det samlende, så vi har
mulighed for at være meget forskellige, både i genrer,
udtryk, mål og ambitioner.
Vi startede som et netværk i 2011, og blev organiseret
som en forening i løbet af 2013, bl.a. for at kunne
modtage økonomisk støtte. Og vedtægterne er udformet
således, at den enkelte kunstner bevarer sin fulde
suverænitet.
Vi er p.t. flest billedkunstnere, men også folk fra andre
kunstgenrer: fotografer, en forfatter, en pianist, en
dramatiker, sangere, musikere, keramik- og glaskunstnere.
Men vi har en begrænset økonomi, da foreningen ikke er
involveret i kunstnernes salg af værker eller evt.
honorering for optræden.
Generalforsamlingen
i
april
fastsætter
hvert
års
kontingent. For 2015 er det 300,-.
Kontonummeret er: (Reg. nr.) 0520 (Konto: 0000545977.
Husk at skrive dit navn, så vores kasserer kan se HVEM
der har betalt).
Foreningen er godkendt af Holbæk Kommune som en
almennyttig forening. I 2015 ser bestyrelsen således ud:
Steen B. Langvad, formand. Bente Porsby, kasserer. Arne
Katholm, sekretær og Siri Reiter, udstillingsudvalget.
Vi har en hjemmeside, www.kunstpåorø.dk , som er vores
ansigt udadtil. Og noget af det første for nye medlemmer
er at lægge deres profil op. Der findes ikke nogen
bestemt
”skabelon”,
men
mulighederne
fremgår
af
hjemmesiden, som varetages af Gogo Næsted. Materialet

sendes på: mail@gogolina.dk og hun sætter det selv op
hvis hun får oplysningerne og et foto. Også gerne fotos
af værker.
Som det også fremgår af hjemmesiden kører vi bl.a. et
program med ”Månedens Kunstner” på Orø Kro, hvor vi også
holder fællesudstillinger. Vi har i den forbindelse
allerede i foråret 2011 udformet en ”samarbejdsaftale”
med kroen, og den gælder, hvis der ikke er indgået andre
aftaler. Den indeholder bl.a. en forsikring for de værker
der er udstillet, og en ordning med 10 % i kommission for
værker der sælges gennem kroen. Pengene indsættes på en
særlig KunstPåOrø-konto, som kroen og KunstPåOrø råder
over i fællesskab. Vi arbejder på lignende aftaler andre
steder.
Vi udstiller også i forsamlingshuset, vi arbejder med
”naturkunst”, vi designer øl-etiketter og arrangerer
koncerter som Spil Dansk-dag mv. Vi kører også foredrag i
samarbejde med Folkeuniversitetet, Kunstnermiddage, og vi
sørger naturligvis for at være med på Orø-dagen. Vi
arbejder frem mod at kunne arrangere skrivekurser,
malerkursus i det fri og andre ”højskole-lignende”
aktiviteter.
Vi har en adresseliste, som ajourføres af Lene Asbjørn
(leneasbj@gmail.com), så ved ændringer af tlf. nr. eller
mail osv. er det hende der skal have besked.
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