
“Foreningens formål er at virke til 
fremme af forståelsen og interes-
sen for kunst og kunstneriske akti-
viteter i den bredeste forstand”

Citat fra FNYKs formålsparagraf.

Fredensborg Ny Kunstforening, FNYK, 
er stiftet den 28. oktober 2009 og 
repræsenterer medlemskunst i mange 
retninger over maleri, grafik, fotografi 
og skulptur til musik, digte og fore-
drag.

Næsten 100 medlemmer nyder i dag 
fordelene ved et medlemsskab i FNYK.

Foreningen afholder to store udstillin-
ger om året. Forår og efterår. Supple-
ret med et kulturelt pusterum, hvor 
du kan opleve sang og musik eller 
optræden.

FNYKs udstillinger er altid godt 
besøgt. Omkring 400 interesserede 
besøger hver gang udstillingerne som 
oftest opleves i Kulturhuset, Fredens-
borg Gamle Biograf.

Desuden afholder vi ca. 10 work-
shops om året. Her kan du blive lidt 
klogere på teknikkerne og selv prøve 
tingene af, eller vi tager ud og tegner 
og maler i det fri. Det er gratis at 
deltage i workshops.

Vi tager på ture til museer, udstillinger 
og andre spændende steder, som kan 
være inspirerende for alle.

Du kan få meget ud af at være med i 
foreningen, selv om du ikke selv 
arbejder med farver og pensler. 

Velkommen i FNYKs atelier

I august 2016 etablerede forenin-
gen et dejligt lyst og velfungerende 
atelier på Højvangen 25 i Fredens-
borg. 

Alle medlemmer tilbydes at være 
med i et kreativt fællesskab, hvor 
du kan komme og gå når du har 
lyst alle dage i ugen. Du får plads 
til dine materialer og egen nøgle til 
atelieret. Fra atelieret er der 
udgang til en hyggelig have. 

Pris for bruger af atelier: 
Medlemsskab af FNYK 
+200 kr. leje pr.md.



Kunst 
for alle!
– Fredensborg Ny

Kunstforening

Priser for medlemsskab:
Voksen 240,- kr. årligt
Partner medlemsskab 100,- kr. 
(kone/mand/kæreste)
Barn/ung under 18 år: Gratis
Beløbet 240,- kr. (340,- kr. 
ved par-tilmelding) 
indbetales på bankkonto 
155110568323�
Angiv venligst: Navn, adresse, 
mail og telefonnr.
Tilmelding kan også ske på forenin-
gens hjemmeside, www.fnyk.dk.

Bruger af atelieret: 
Medlemsskab af FNYK 
+200 kr. leje pr.md. Indbetales på
bankkonto 957011921140

Yderligere oplysninger om medlems-
skab af foreningen og måske en rund-
visning og en kop kaffe i vores atelier 
– bare ring til formanden,
Jørgen Hedegaard, tlf. 21 72 10 89
– eller mail: jh@artmind.nu

Vi ses i 
Fredensborg Ny 
Kunstforening www.fnyk.dk




