
27. juli 2015 

 
Kunstarrangement  

Søndag den 13. september 2015 
 

 

SAS Art Club arrangerer en guidet omvis-

ning på J.F. Willumsens Museum i Frede-

rikssund. Museet er åbnet i 1957 som et 

enkeltkunstnermuseum oprettet for 

kunstneren J.F. Willumsen. 

Museet, der udstiller hovedværker af Wil-

lumsen, har i øjeblikket en særudstilling 

"WILLUMSEN - på kryds og tværs", som 

er en ny ophængning af Willumsens vidt 

forgrenede kunstproduktion.  

Udover at præsentere de mest betyd-

ningsfulde værker viser udstillingen også, 

hvordan Willumsen skriver sig ind i årets 

aktuelle temaer, både når det gælder 

vennen Carl Nielsens 150 års jubilæum og 

100 året for kvindernes valgret.  

I flere af Willumsens værker optræder Carl Nielsen som model og inspirationskilde, og frigjorte kvinder 

har fået plads i Willumsens motivverden på forskellige tidspunkter i hans karriere.  

Arrangementet finder sted søndag den 13. september 2015 kl. 14.00. Vi mødes ved Willumsens Museum, 

Jenriksvej 4, 3600 Frederikssund kl. 13.45. Omvisningen varer ca. 1 time. Derefter er der tid til på egen 

hånd at udforske museets store samling.  

Efter omvisningen kan de, der har lyst, mødes i Café Ferdinand, hvor der kan købes varme og kolde 

drikke (ingen alkohol), kage og chokolade. 

Du kan komme til museet ved at tage S-toget til Frederikssund og videre fra stationen på en 1,6 km 

spadseretur eller med bus 316, der holder ca. 350 m fra museet. 

Send din tilmelding til nedenstående mailadresse senest den 29. august 2015. Foretager du tilmeldingen i 

en e-mail, så husk venligst at oplyse de data, der fremgår af tilmeldingsblanketten nedenfor. Du får en 

bekræftelse på din tilmelding og efter tilmeldingsfristens udløb får du besked om hvordan betaling for 

deltagelse skal ske. 

Prisen på arrangementet er kr. 125 inkl. entre og omvisning.  

Med venlig hilsen og på gensyn 

 

Heddi Toft, tlf. 2033 3284, Kunst- og kulturudvalget 

E-mail: dachshund4me2@yahoo.com  

 

 

Tilmelding til SAS Art Club’s arrangement på Willumsens museum. Sendes til på e-mail til Heddi Toft 

dachshund4me2@yahoo.com eller pr. post til Heddi Toft, Søndre Fasanvej 94D, 4. 2500 Valby 
Navn Antal deltagere  

Telefon  Mobiltelefon E-mail 

@ 

Postadresse 

Underskrift 

Bindende tilmelding skal være fremme senest den 29. august 2015. 
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