Oktober 2017

Kære medlemmer!
Vi kommer nu, som lovet, tilbage med nærmere informationer om de næste arrangementer. Vi havde
håbet på et besøg fra ambassaden, men det var ikke muligt at få passet ind i ambassadens meget pressede
program på grund af en omfattende renovering af residensen og ambassadørskift.

Die Frau in Gold

Adele Bloch-Bauer 1907

Vi havde imidlertid lidt i baghånden. Efter læsning af Anne-Marie O’Connors fængslende bog om den
dramatiske historie bag Gustav Klimts berømte maleri, bedst kendt som ”Die Frau in Gold”, havde vi fået lyst
til at sætte filmen på programmet. Her skildres arvingers årelange kamp for at genvinde de kunstskatte, som
nazisterne havde stjålet fra dem. Det blev en sensationel retssag, der ikke kun kom til at handle om retten til
et af verdens dyreste malerier, men også om at se fortidens ubehagelige sandheder i øjnene.
Vi viser en tysksproget udgave af filmen fra 2015 med Helen Mirren i hovedrollen, som nogle af jer sikkert
har set. Vi håber imidlertid, at I har lyst til at se eller gense den sammen med os.

Onsdag den 15. november kl. 19:00
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8, 2500 Valby, - 3. sal lokale 1 – Bemærk venligst lokalenummer
Pris for medlemmer:
Kr. 105,- (2 stk. smørrebrød) kr. 80,- (1 stk. smørrebrød)
Pris for ikke-medlemmer:
Kr. 125,- (2 stk. smørrebrød), kr. 100,- (1 stk. smørrebrød)
Bindende tilmelding allersenest onsdag den 8. november
I må meget gerne indbetale til foreningens konto Nordea, når I tilmelder jer.
Reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536. Angiv navn, antal og 15/11. Betaling kan naturligvis stadig finde
sted på selve aftenen.

JULEARRANGEMENT MANDAG DEN 11. DECEMBER kl. 19:00
Valby Kulturhus 5. sal

Som nævnt i vores tidligere brev vil Annelises lille amatørorkester ”SPIL-OP” komme og spille julemusik
for os. Derudover vil vi traditionen tro hygge os med lidt godt til ganen af forskellig art. Måske får vi også
rørt stemmerne, om ikke på anden måde, så når vi råber ”her”, hvis man er så heldig, at ens nummer bliver
trukket i julelotteriet. En enkelt julesang eller to kunne det måske også blive til. Under alle omstændigheder
glæder vi os til at se jer til et hyggeligt arrangement op til jul. Tag gerne en ven eller veninde med!
Af hensyn til tilrettelæggelsen må vi bede om bindende tilmelding senest mandag den 4. december, men
meget gerne før.

Pris kr. 110,00
I må meget gerne indbetale til foreningens konto i Nordea, når I tilmelder jer.
Reg.nr. 2132 konto nr. 5494 340 536. Angiv navn, antal og 11/12. Betaling kan naturligvis stadig finde sted
på selve aftenen.
Tilmelding til arrangementerne venligst til Annelise Dittmer:
1) Telefonisk på: nr. 24 62 45 99 (telefonsvarer)
2) Elektronisk på: dittmer@post6.tele.dk
Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding). Vi beder om, at eventuelle afbud meddeles så tidligt
som muligt, allersenest kl. 08:00 på dagen for arrangementet.
Alle tilmeldinger er som nævnt bindende. Dersom foreningen ikke har modtaget noget afbud rettidigt, vil
kassereren være nødt til at fremsende en opkrævning på prisen for det pågældende arrangement.

OBS - OBS
Ved de møder, hvor traktementet består af smørrebrød gælder, at dersom antallet af smørrebrød ikke
angives, regner vi med, at I ønsker 2 stk. Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.
For god ordens skyld repeterer vi lige lidt om parkering ved Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-8. Der er indgang både fra
Valgårdsvej og Toftegårds Plads:
Parkeringsmuligheder
Ved Valby Kulturhus er der gode parkeringsmuligheder. Der er gratis og tidsubegrænsede parkeringspladser i
afmærkede felter på begge sider af kulturhuset – således både på Valgårdsvej og Toftegårds Plads. Dette er altid
tilfældet ved vores aftenmøder. Hold godt øje med skiltningen. Indkørsel til parkeringspladserne på Toftegårds Plads
sker fra Gl. Køge Landevej.

De bedste hilsener

DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB
På bestyrelsens vegne

Hanne Bruun

