
Kunstforeningen er igen i år godt involveret i Kulturmødet. Åbningstiden er udvidet til 
kl. 21 torsdag og fredag aften, og lørdag åbner vi allerede kl. 09.00. Der er gratis adgang 
i alle Kulturmødets 48 timer, så tag bare venner og gæster med.

tilbyder Kvindelige Kunstneres Samfund i samarbejde med  
MK61 et arrangement, Er der ligestilling i kunstens verden? 
Der er oplæg og debat med billedkunstner Kit Kjærbye, der 
er Forkvinde for Kvindelige Kunstneres Samfund og Leder 
af Køge Billedskole og BGK. Kvindelige Kunstneres Samfund 
(KKS) har eksisteret siden 1916 og kæmper fortsat energisk 
for ligestilling i kunstens verden. Der fortælles om det histo-
riske fundament og broen til den virkelighed, vi opererer i nu,  
og spørgsmålet rejses: Har kvinder og mænd lige vilkår i 
kunsten? Målet er at lægge op til en meget nutidig debat om,  
hvordan det egentlig står til med ligestillingen i kunst-
verdenen i dag, og er foreningen KKS stadigvæk relevant? 
KKS udsmykker i øvrigt kunstbygningens facade med et  
banner, der viser et historisk dokument fra KKS-starten.

arrangerer Kunstforeningen et forfatterindlæg med den 
dansk-grønlandske forfatter Nauja Lynge, hvis bøger er på 
vej til at blive filmatiseret. Der lægges op til store menings-
udvekslinger med tilhørerne, når Nauja Lynge fortæller om 
sit forfatterskab og tager fat om dybe kulturelle problem-
stillinger – Kulturen er broen mellem Grønland og Danmark 
– men der mangler nogle elementer, for at broen kan bære. 
Vi siger til de fremmede, at de bare skal lære dansk, så 
skal alt nok gå. Men mange grønlændere i Rigsfælleskabet 
kan faktisk både tale og skrive dansk, når de kommer til 
Danmark for at tage en uddannelse eller et job. Men det er 
alligevel vanskeligt for de fleste at klare sig, når man ikke 
forstår kulturen, og bliver en del af den.

Lørdag kl. 9.15 - 10.00 er der fællessang for de morgenfriske med Nordvestjysk Pigekor. Koret er et elite-
kor, og de giver også et par eksempler fra det rige koncertrepertoire.

Den store Grønlandsudstilling danner ramme om det hele og er 
selvfølgelig mulig at se i alle timerne, dog med lidt hensyntagen,
mens der er indlæg.

I hele åbningstiden er der også mulighed for at nyde fremragende boghåndværk i billedskolens lokale. 
Foreningen for Boghaandværk viser årets bedste bogarbejde 2018 inden for forskellige kategorier. Ud-
stillingen er netop vist på Det Kongelige Bibliotek og skal herefter rundt i Danmark som vandreudstilling. 

Kulturmødet fik sidste år en Venneforening, Kulturmødets venner. Den er nu godt i gang, men der er stadig meget at udvikle. Det 
grundlæggende er selvsagt moralsk og økonomisk støtte til Kulturmødet, så det er vigtigt med flest mulige medlemmer. Det kan man 
blive på Holmen, hvor der er en lille stand med t-shirts og muleposer til salg – og især mulighed for indmeldelse for 200 kr./år.  
Denne mulighed vil også gælde ud over Kulturmødets 48 timer
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