Kunstruten i Køge
Invitation til medlemsarrangement
Søndag d. 25. oktober
Kl.11.00- ca.14.00
Vi har hermed fornøjelsen at invitere jer til et spændende medlemsarrangement til KØS,
museum for kunst i det offentlige rum, i Køge.
Med en omviser fra KØS bevæger vi os til fods ad den ca. 2 km lange kunstrute fra KØS ned til Søndre
Havn. På kunstruten møder vi 5 nye stedspecifikke værker af den danske kunstnerduo Randi & Katrine.
Omviseren vil give os en inspirerende introduktion til hvert af de 5 værker.
Efter vandringen, der varer ca. 1 time. slentrer vi til Kaffekælderen, Brogade 26, hvor vi slutter af med en
let frokost i form af en bolle med pålæg og en vand. Når vi har spist, kan de, der har tid og lyst, gå ind
på KØS (for egen regning, 60 kr.) og se de aktuelle udstillinger:
15 favoritter fra samlingerne samt Randi & Katrine – follies & faces
Tag gerne venner og familie med som gæster. Bemærk at børn også er særdeles velkomne!
Praktisk info:
Mødested: Foran KØS, Nørregade 29, 4600 Køge - kl. 11.00, med afgang kl 11.15
Beklædning: Husk praktisk beklædning og fodtøj, da vejret kan være lidt lunefuldt i oktober
Pris: Arrangementet er gratis for medlemmer!
Gæster: voksne 85 kr.
børn 50 kr.
Transport: Vi satser på at kunne arrangere samkørsel, ellers er der gode togforbindelser til Køge. KØS
ligger kun små 300 m fra Køge station, ca. 3 min. gang.
Tilmelding: Tilmelding kan ske via mail til:
Lisbeth: lisbeth.anker@yahoo.com eller Mette: mette@r7b.dk senest d. 9 oktober.
Oplys venligst ved tilmelding:
•
Antal deltagere fordelt på medlemmer og gæster hhv. voksne og børn                                      
•
Om du/I selv sørger for transport til Køge og evt. har mulighed for at medtage andre      
deltagere
•
Ønsker at køre med andre, hvis der er plads
Bemærk!! Antal deltagere max. 30, så vi anvender ’først til mølle’- princippet. Så vil du sikre dig plads
så skynd dig at tilmelde allerede i dag.
Vi glæder os til at se jer i Køge Søndag d. 25. oktober.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i REFLEKSIONER
Hanne, Vibeke, Annette, Lisbeth og Mette

