Nyhedsbrev for februar 2019
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene og samarbejdspartner i februar
2019.
Vi vil også i nyhedsbrevet fremover præsentere Folkevirkes samarbejdspartner.
I dette nyhedsbrev præsenterer vi Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS).
Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker.
På www.folkevirke.dk – ”kalenderen” kan du se arrangementer i Folkevirke
Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn!

Folkevirke Herning
"Afghanistan - inden for og uden for murene"
Folkevirke Herning inviterer til foredrag
mandag den 4. februar 2019,
kl. 14.00-16.00 om:
"Afghanistan - inden for og uden for
murene"
”Afghanistan – inden for og uden for
murene”. Melaine Christensen har
arbejdet 1½ år i Afghanistan som
jordemoder og billedkunstner og
fortæller meget spændende om landet
og dets befolkning.
Pris: 40,00 kr. for medlemmer og 61,00
kr. for ikke medlemmer. Satserne er
også gældende for pensionister.
Man er velkommen til at møde ½ time
før.
Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor
man kan nyde sin medbragte kaffe. Der
er også mulighed for at købe kaffe.

Melaine Christensen

Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre
Kirkevej 1, Herning
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Folkevirke København
Litteraturkredsen foråret 2019
Folkevirke København indbyder til
samtalekreds i litteratur:
Vi mødes i Folkevirke, Niels Hemmingsens
Gade 10, Emma Gads mødelokale 3. sal,
1153 København K. - på torsdage kl.
12.00-14.30
Vi læser følgende bøger i foråret 2019:

Torsdag den 10. januar

Wilhelm Heinesen: ”De fortabte
spillemænd”
Gennemgang: Lisbeth Eg Jensen

Torsdag den 7. februar
Kazuo Ishiguro: ”Vi forældreløse”
Gennemgang: Britta Poulsen
Torsdag den 7. marts
Sara Omar: ”Dødevaskeren”
Gennemgang: Stella Larsen
Torsdag den 4. april
Ida Jessen: ”Telefon”
Gennemgang: Bodil Kampmann
Torsdag den 2. maj

Audur Ava Ölofsdottir: Svaner bliver ikke
skilt”
Gennemgang: Ruth Bech

Det koster 300,00 for forårssæson

For tilmelding Britta Poulsen,
tlf. 46 36 56 32.
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Folkevirke Vesthimmerland

"Danmissions fattigdomsbekæmpelse i Afrika, Asien og Mellemøsten”
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til
foredrag den 18. februar 2019, kl.
14.00-16.15 ved:
Cand.theol., kirke- og
organisationskonsulent Birgitte
Nørgaard Warming, Hellerup:
"Danmissions fattigdomsbekæmpelse i
Afrika, Asien og Mellemøsten".
Til dette arrangement er der gratis
entre samt gratis servering af kaffe og
kage.
Efter foredraget er der
generalforsamling

Birgittte Nørgaard Warming

Adresse:
Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 Farsø

Folkevirke Vesthimmerland
Generalforsamling
Folkevirke Vesthimmerland indkalder
til ordinær generalforsamling mandag
den 18. februar 2019, ca. kl. 16.30
Generalforsamlingen afholdes i
forlængelse af dagen foredrag.
Dagsorden og diverse information om
generalforsamlingen udleveres på
generalforsamling.

Farsø Hotel

Adresse:
Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 Farsø
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Folkevirke Herning

"Besøg på Herning Folkeblad"
Folkevirke Herning inviterer til
rundvisning og foredrag mandag den
18. februar 2019, kl. 14.00-16.00 med:
Besøg på Herning Folkeblad.
Chefredaktør Vibeke Larsen giver os
rundvisning og foredrag om avisen.
Vi mødes ved Herning Folkeblad kl.13.50.
Pris: 40,00 kr. for medlemmer og 61,00
kr. for ikke medlemmer. Satserne er også
gældende for pensionister.

Vibeke Larsen

Sted: Herning Folkeblad, Østergade 21
7400 Herning
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Folkevirkes Landsorganisation

Folkevirke markerer sit runde jubilæum med et flot arrangement på
Vartov
2. marts 2019 er det 75 år siden, at Folkevirke blev stiftet. De 75 år på den
folkeoplysende scene skal markeres med et brag af en fest.
Program for den 2. marts 2019

Kl. 14.00 Festtale ved Drude Dallerup

Kl. 11.00 Ankomst til festsalen på Vartov

Efter festtalen er ordet frit, og der er
åbent for taler fra bl.a.
folkevirkebrugere.

Kl. 11.30 Velkomsttale v/ formand
Annemarie Balle samt præsentation af
jubilæumsskrift
Kl. 12.00 Frokost og socialt samvær med
sange fra et Folkevirkesanghæfte
Kl. 13.30 Folkevirkes ”Svanesalme”
opføres af komponisten og
sangskriveren selv – Pia Raug

Kl. 15.45 Kaffe m Folkevirke-lagkage
Kl. 16.00 Musik ved Henriette Nederby
og Søren Killerich. Duoen tager
udgangspunkt i brevvekslingen mellem
Carl Nielsen og hustruen Anne Marie
Carl Nielsen
Kl. 17.00 Tak for i dag – farveltale v/
Annemarie Balle.

Deltagerbetaling kr. 350 inklusive et eksemplar af den smukke jubilæumsbog.
Tilmelding senest 15. februar på – folkevirke@folkevirke.dk og samtidig indbetaling
af deltagerbetaling på Folkevirkes konto i Sydbank: Reg.nr. 7031. Kontonr. 1099538.
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Folkevirkes Landsorganisation i samarbejde med Kvinder i Musik,
Kvindelige Kunstners Samfund og Dansk Blindesamfunds Kvinder
Kvindestemmer 2019
Kvindestemmer lørdag den 9. marts
2019 kl. 11.30 – 16.00
Spillestedet ”Hotel Cecil”, Niels
Hemmingsens Gade 10, København K
Eftermiddag fyldt med indlevelse og
eftertanke.
Årets deltagere i Kvindestemmer er:
Multikulturel trio: Sarah Yaseen,
sangskriver og vokalist, Anne Eltard,
violin, og Maren Hallberg, harmonika
Forfatter Maria Giacobbe
Væver Ane Henriksen
Forfatter Iben Mondrup
Shtoltse Lider/Proud Poems ved duoen
Ida&Louise
Forfatter Emma Bess
Pris 100,- kr.
Billetter købes ved indgangen.
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Præsentation af Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS)
Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) er
én af verdens ældste faglige foreninger
for kvindelige kunstnere og kunsthåndværkere. Stiftelsen fandt sted den
7. februar 1916 på et møde i Kvindelige
Læseforenings lokaler i København. Bag
indkaldelsen til det stiftende møde stod
malerne Marie Henriques og Helvig
Kinch, og 25 kvinder støttede opfordringen til at deltage i stiftelsesmødet,
blandt dem maleren Anna Ancher og
billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen.
Der indtegnede sig 75 medlemmer på
mødet, og foreningens første formand
blev Helvig Kinch.
Formålet var i fællesskab at arbejde for
at opnå lige vilkår for kvindelige
kunstnere som for mandlige, ved at
organisere og samle de kvindelige
stemmer ved valgene til Akademiet,
Udstillingsbygningen ved Charlottenborg
m.v.
Bestyrelsen arbejdede fra starten
målrettet, og flere projekter lykkedes
det at få gennemført. For eksempel
arbejdede KKS sammen med andre
kunstnerorganisationer om at opnå
statsstøtte til at drive en croquisskole for
professionelle, og det lykkedes i 1918
med ”Kunstnernes Statsunderstøttede
Croquisskole”. Den lønnede leder af
skolen skulle altid være en kvinde,
besluttede alle foreningerne, som tak til
KKS for indsatsen.
Udover det faglige fællesskab skabtes
et forum for idé udvekslinger,
erfaringsvideregivelse – og festligt
samvær for kvinderne, der som
kunstnere dengang ofte levede og
arbejdede alene.
I den forløbne tid op til i dag har KKS
virket for foreningens formål på
forskellig vis.

Samtidig har bestyrelserne forsøgt at
komme medlemsønsker om udstillinger i
møde, ligesom tilbud fra såvel danske som
udenlandske foreninger og institutioner. KKS
fejrede sit 100-års jubilæum i 2016, med
fest, bogudgivelse, webudstilling af
medlemmernes værker og
medlemsudstillinger rundt i landet.
Her i 2019 er der stadig ikke fuld ligestilling
på alle områder i kunstnernes verden. Så
der er i høj grad stadig brug for en forening
som KKS, til at medvirke til at bevare fokus
på løsningsmuligheder af uligheder.
Hele KKS´ historie er bevaret i KKS-arkivet.
Det består af håndskrevne forhandlingsprotokoller, medlemsprotokoller, regnskabsbøger og bilag, avisudklip og scrapbøger,
brevvekslinger, dokumenter tilbage fra
1916. Derudover findes enkelte fotografier
fra kunstskoler tilbage fra 1909.
KKS-arkivet er en del af den danske
kulturarv. Arkivalierne er i det store hele
velbevarede, men nogle er i sagens natur
skrøbelige. Bestyrelsen for KKS har indgik
en aftale med Det Kongelige Bibliotek om
overdragelse af arkivet hertil, og halvdelen –
den ældste og mest skrøbelige del – er i
2018 blevet overdraget til håndskriftsamlingen. Inden overdragelsen er
arkivalierne blevet digitaliseret og en søgbar
webbaseret database oprettet på KKS´
hjemmeside www.kks-kunst.dk med henblik
på at formidle indholdet til offentligheden.
f. KKS, Lene Rasmussen, formand for
arkivudvalget.
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