TØRSTER DU EFTER MERE?
Har du lyst til at opleve Dragør
med nye blikke? Og har du
l yst til at få in d b l i k i s a m t i d s kunstens mange facetter?

SÅ ER MEDLEMSKAB
MÅSKE NOGET FOR DIG
KREATIV WORKSHOP
Børn, søm
og garn i
Dragør Lokalarkivs
oversete have
September 2013

KONKURRENCE
Midlertidig
arkitektur på det
tidligere
færgeareal
April 2013

Hvad får du?
Vi tilbyder medlemsarrangementer for børn og voksne.
Eksempelvis temaaftener, artist talks, kreative workshops,
foredrag samt udstillingsbesøg.

Sådan kan du støtte REfleksioner
Medlemskab
Donation
Blive kunstambassadør

Kunst på forladte steder
Foruden medlemsarrangementer kuraterer vi udstillinger
på steder og i bygninger i Dragør, der har mistet deres
oprindelige funktion eller er i forandring. Udstillingen REFLEX med en række danske samtidskunstnere vises i sommeren 2014.

Medlemskab koster årligt
Voksen
Par
Unge under 25
Studerende
Ledige
Seniorer 65+

Om os
REfleksioner er en non-profit samtidskunstforening. Vi
ønsker at sætte fokus på samtidskunstens muligheder og
søger at fremme samarbejdet mellem kulturinstitutioner,
skoler, turisme og erhverv.

Facebook/refleksioner

Virksomheder
> 5 ansatte
6-10 ansatte
< 11 ansatte

200 kr.
350 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.
100 kr.

1.000 kr.
2.000 kr.
aftales nærmere

www.refleksioner.org

INTERAKTIV INSTALLATION
Børns ønsker
for Dragør i
svømmehallens
tørlagte børnebassin
Marts-april 2013

LYDINSTALLATION
Jacob Kirkegaard fylder
Dragørs tørlagte
svømmehal med lyden
af islandske geysere
Marts-april 2013

Donation
Alle kan donere et beløb til foreningens
aktiviteter uden medlemsrettigheder.
Kunstambassadører
Har du lyst til at give en hjælpende hånd ifm. foreningens
aktiviteter f.eks. uddele flyers eller andre praktiske ting,
hører vi gerne fra dig. Ingen hjælp er for lille at give.
Kontingent og donationer
Indbetales til Danske Bank 1551 - 11178804. HUSK at oplyse navn, adresse, email samt CVR. nr. for virksomheder.
Nye
medlemmer
tilmeldes
automatisk
nyhedsbrevet.
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet via kontaktformularen på vores hjemmeside eller sende en email til
info@refleksioner.org og skrive TILMELD i emnefeltet.

Instagram #refleksioner #reflex2014

