Nytårsbrev 2020-2021
Kære Venner i Designmuseets Venneforening,
Sikken dog en tid vi lever i – den påvirker os alle på alt for mange måder. Vi håber I alle har
det efter omstændighederne godt.
Vi har siden vores sidste nyhedsbrev den 3. august forsøgt at holde Jer opdateret om
aflysninger og flytninger af arrangementer på vores hjemmeside på
www.designmuseetsvenner.dk (husk at den også kan ses på Jeres smartphones!). Men
overblikket har manglet, og hele tiden er der blevet lavet om i planerne – nye restriktioner,
afbud fra samarbejdspartnere og specielt mange udfordringer med at få nye aftaler og datoer
på plads. Det har undervejs været et puslespil at få alle ændringerne til at gå op, men nu er det
lykkedes! Datoer, antal personer og steder er på plads, og specielt har vi fået tilpasset de
næste arrangementer til regeringens seneste Corona restriktioner gældende fra den 26.
oktober – se vedhæftede Restriktioner!
Vi er en kulturinstitution og vore to arrangementer inden nytår er at sammenligne med en
lille konference, hvor vi overholder følgende enkle regler:
• Holder god afstand og sørger for afspritning,
• Ankommer og mødes til arrangementerne iført mundbind
• Sidder med ansigterne samme vej mod foredragsholderen
• Får portionsanretninger og drikkevarer serveret ved bordene af personer iført mundbind
Og alt dette sørger vi for sker i Designværkstedet, hvor vi kan være op til 30 personer, når vi
overholder afstandskravene.
Vi har samtidigt forsøgt at få sted og dato på så mange af vore planlagte aktiviteter for næste
år til at falde på plads, og med risiko for nye og ændrede restriktioner undervejs, vover vi
hermed at sende Jer alle foreløbige planer for hele næste år. Både dem I allerede nu kan
tilmelde Jer, dem hvor I nu kan reservere datoerne, og dem vi har i støbeskeen. Så glæd Jer til:
Arrangementer 2020-2021
NB: 4 invitationer er vedhæftet denne mail!
Torsdag 5. november 2020
Mirjam Gelfer-Jørgensen om sin bog Kunstarternes forbrødring i Designværkstedet.
Bogen omhandler netop den periode, hvor Designmuseets Venner blev etableret, så vi har
inviteret Mirjam til at berette om sit arbejde med bogen, og dermed komme rundt i mange
hjørner af skønvirke perioden og forbindelsen til det daværende Kunstindustrimuseum og
dets samlinger. Der serveres en lille portionsanretning og et glas, kl. 17-20.
Tovholder: Nina Linde
Invitation med tilmelding er tidligere udsendt - vedhæftes igen!

Onsdag 2. december 2020
Julearrangement med titlen: At folde verden i papir – en arkitektur- og designmetode.
Foredrag og workshop ved Poul Christiansen, Corona-anrettet middag med vin samt
musikalsk indslag i Designværkstedet, kl. 16 – ca. 20.
Tovholdere: Johan A Linneballe og Poul Christiansen
Invitation vedhæftet!
F O R Å R 2 0 2 1:
Tirsdag 12. januar
Besøg på udstillingen Iscenesat natur og liv på Willumsens Museum. Udstillingen viser
værker af Ernst Ludwig Kirchner og J.F. Willumsen, hvor vi specielt har fokus på de tekstile
værker.
Museumsdirektør Lisbeth Lund og museumsinspektør Anne Gregersen viser rundt i
udstillingen, og efterfølgende holder museumsinspektør Kirsten Toftegaard, Designmuseet,
foredrag om kunstneriske billedtæpper.
Tovholder: Nina Linde
Invitation med tilmelding vedhæftet!
Torsdag 28. januar
Bygningsprojektet og de fredede rammer. Vi får et indblik i Designmuseets midlertidige
billedhuggerværksted og arbejdet med restaurering og ny-hugning af museets mange
sandstensarbejder ved professor, billedhugger Morten Stræde og Anne-Louise Sommer.
Arrangementet afholdes i både Stensalen og Designværkstedet.
Invitation med tilmelding fremsendes sidst på året.
Tovholdere: Grete Thrane, Marietta Kolind og Johan A Linneballe
Tirsdag 23. februar
Foredrag af Lone Rahbek: Royal Copenhagen gennem 250 år. En kulturhistorisk analyse af
virksomhedens succes med at materialisere tidsånden gennem forskellige epoker. Foredraget
illustreres af mange spændende PowerPoints. Afholdes i Designværkstedet, hvor der serveres
en lille portionsanretning og et glas, kl. 17 – 19.
Invitation med tilmelding fremsendes først i det nye år.
Tovholder: Johan A Linneballe
Torsdag 15. april
Besøg på Det Kongelige Lapidarium. Professor og billedhugger Morten Stræde vil guide os
gennem et udvalg af de mere end 350 kongelige skulpturer fra 1500-1700 tallet, som museet
opbevarer. Efterfølgende byder vi på et glas og lidt snaks
Tovholder: Grete Thrane
Invitation med tilmelding er vedhæftet!
April
Besøg på Christiansborg med gennemgang af en række udvalgte håndværkstekniske
detaljer sammen med to specialister.
Nærmere oplysninger og tilmelding fremsendes, når arrangementet ligger fast.
Tovholder: Karin Carlander

Torsdag 27. maj
Udflugt til Lunds Skitsesamling.
Invitation med tilmelding fremsendes i det nye år.
Tovholder: Marietta Kolind
Juni
Besøg på Designskolen på Kunstakademiet med præsentation af designuddannelsen.
Invitation med tilmelding fremsendes i det nye år.
Tovholder: Poul Christiansen
E F T E R Å R 2 0 2 1:
September
To arrangementer med temaet Hvor henter designere og kunsthåndværkere deres
inspiration fra?
- hvorfor gør de dét de gør, og hvorfor gør de det på dén måde?
Vi inviterer hhv. 4 designere til det ene arrangement og 4 kunsthåndværkere til det andet, og
hører om deres helt personlige tilgang og individuelle uddybninger af emnerne og fagene.
Begge arrangementer afholdes i Designværkstedet.
Nærmere oplysninger og tilmeldinger fremsendes, når arrangementerne ligger fast.
Tovholdere: Poul Christiansen og Nina Linde
Oktober
Designmuseum 2.0 – udvikling af nye udstillinger. Valg af emne/emner for Vennernes
donation til museet
Arrangement i samarbejde med Anne-Louise. Afholdes på museet.
Nærmere oplysninger og tilmelding fremsendes, når arrangementet ligger fast.
Tovholder: Nina Linde
Fredag 5. november
Fejring af Vennernes 111 år med fest og overrækkelse af Vennernes donation til museet.
Invitation til Vennerne med gæster. Afholdes i Designværkstedet.
Nærmere oplysninger og tilmelding fremsendes, når arrangementet ligger fast.
Tovholder: Nina Linde og arbejdsgruppe
REJSER:
Rejse til Finland
Arkitektur og design med besøg hos de finske designikoner, værksteder og udstillinger.
Nærmere oplysninger og rejseplan fremsendes, når arrangementet ligger fast.
Tovholder: Karin Carlander, Grete Thrane og Marietta Kolind
Rejse til IKEA museet med deres første hovedsæde i Sverige
To-dages arrangement: Først foredrag/interviews med 3 forskellige designere, som har
arbejdet for/med IKEA hhv. i 80’eerne, 00’erne og nu - i Designværkstedet, og dagen efter tur
til Sverige med besøg på museet.

Nærmere oplysninger og tilmelding fremsendes, når arrangementet ligger fast.
Tovholder: Jeppe Skadhauge og Kamma/Karin Munk Christensen

Vi glæder os til at kunne fortsætte vores arrangementer og håber at alle vore medlemmer kan
finde noget, de har lyst til at deltage i. Det er ekstra vigtigt med kultur og kulturelle
arrangementer i denne tid - med at blive ved med at kunne mødes og blive oplyst og
underholdt og være i dialog med hinanden, også selv om rammerne pt. er noget mere afmålte,
end vi kunne ønske os.
Vi håber at se mange af Jer til arrangementerne – vi skal nok overholde alle restriktioner, så I
kan møde trygt op – i god afstand og med mundbind - og i resten af året komme hurtigt på
plads på stolerækkerne.
De bedste hilsener, vel mødt og på gensyn
– på hele bestyrelsens vegne
Johan Adam Linneballe
Formand

Designmuseets Venner
– vi har en god historie at fortælle

