
”KUNSTGRUPPEN” 
i Stenløse kultur- og Dilettantforening. 

 
Har kunst din 

interesse? 

 

Gør livet til en kunst 
 

 

 Har du lyst til 

inspiration? 

 

Giv dig selv 

en fornøjelse  



Hvad er en kunstgruppe? 

Kunstgruppe er for alle medlemmer i Kultur- og 

Dilettantforening, blot du har interessen for kunst. 

Klubben vil primært være en gruppe for amatører som evt. 

udøver, læser om og/eller ser kunst. 

Vi er 3, Flemming, Grethe og Lisbeth, som prøver at starte en 

kunstgruppe, og vi vil gerne være mange flere.  

Vi 3 står for koordinering og opstart. 

Vil du være med? 

Tanken er at danne en fælles ”Kunstgruppe”, hvorunder der 

kan dannes flere forskellige undergrupper alt efter interesse, 

f. eks. tegne/akvarel/akryl/oliemaleri, interessegruppe for 

kunstcirkler m.v. 

 

 
 

Hvad menes med ”Kunstcirkler” 

En gruppe af medlemmer f. eks. 12, der hver måned låner et 

kunstværk, der cirkulerer mellem de 12. Kunstværkerne er 

udlånt af en eller flere kunstnere. 
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Samvær med kunst som omdrejningspunkt  

Det er sjovt at høre andres mening, blive inspireret af andre 

og få større viden om kunst, og så er det en værdifuld 

beskæftigelse, der kan gavne både krop og sjæl. 

Om vi mødes 1 x om ugen, 1 x månedligt eller 1 x i kvartalet, 

afgøres af den enkelte gruppe/undergruppe. 

          

Udstillinger /kurser/udflugter 

Vi kan tage på kunstudstillinger og efterfølgende snakke om 

det oplevede. 

Vi kan besøge kunstnere og få indsigt i hans/hendes tanker. 

Vi kan udstille medlemmernes eventuelle egne værker, f.eks. 1 

x årligt. 

Vi kan arrangere fælles lokale kurser. 

Vi kunne male sammen, evt. sammen med børnene. 

Måske du har andre gode ideer? 
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Pris 

Stenløse Kultur- og Dilettantforening er de ideelle rammer 

for at kunne rumme en kunstgruppe, udover de mange andre 

kulturtilbud, og du vil nu være med til støtte op omkring det 

lokale liv. 

Det kræver et medlemskab af Foreningen, som koster 110 kr. 

årligt – og det er da billigt.  

Kontakt  

Vil du være med, så send en mail til Flemming Schrøder 

fls@niras.dk (Din mailadresse videregives ikke til andre end 

os 3 i gruppen)  

       

Flemming Schrøder    Kirkestenten 8             Grethe  Seiding   Kirkestenten  11    Lisbeth Seitzberg Egebakken 2 C 

   

Du må gerne kort angive, hvad du interesserer dig for, og om 

du allerede er medlem af Stenløse Kultur- og 

Dilettantforening 

Du vil få svar tilbage, hvor vi indkalder til et fællesmøde, og 

hvor du vil få mulighed for at forme kunstgruppens virke og 

fremtid. 

www.sk-dilettant.dk 

mailto:fls@niras.dk

