Immigrantmuseet og Café Rucola
tirsdag d. 24. september 2019
Kære alle F-4 medlemmer
Det andet arrangement i Fraktion 4 i Furesø er et kulturelt besøg i den nordlige del af kommunen,
nemlig en rundvisning på Immigrantmuseet og efterfølgende frokost på Café Rucola. Begge dele
befinder sig i Farum Kulturhus.

I begyndelsen af september åbner
Immigrantmuseet særudstillingen
”Love at Last Sight".
Udstillingen er lavet af kunstnerparret
Ana Pavlovic og Vladimir Tomic, der
begge er uddannet fra Det Kongelige
Danske Kunstakademi.
Udstillingen tager udgangspunkt i deres baggrund som hhv. migrant og flygtning fra det tidligere
Jugoslavien. Gennem personlige historier fra mennesker, der er kommet hertil fra Balkan,
beskriver udstillingen i video, fotoværker og installationer den fremmedgørelse, man oplever,
når man migrerer eller flygter til et fremmed og nyt land.
Den permanente udstilling giver indblik i mere end 500 års migrationshistorie.

PROGRAM
Kl. 10:45

Mødes vi ved museet.

Kl. 11:00

Guidet rundvisning på
museet.
Efter rundvisningen får vi
lejlighed til at fordybe os
nærmere i samlingen.

Kl. 13:00

Frokost på Café Rucola.

s.2

Flere af de udstillede værker er
præmieret på internationale
festivaler, og det er første gang
”Love at Last Sight” vises her i
landet. Den er støttet af
Statens Kunstfond.
Ana Pavlovic ved en af sine installationer

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Immigrantmuseet ligger i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum og Café Rucola ligger
lige ved siden af.
PRIS:

Omvisning på museet betales af kredsen.
Frokost og drikkevarer betales af hver især.
Vi bestiller caféens ”Lette frokostplatte” til alle. Pris kr.79,-. Den består ’cirka’ af
laks, grøntsagstærte og lidt ost.

TILMELDING:
Senest tirsdag d. 15. september til Elisa på mail dabelstein52@gmail.com
Tilkendegiv venligst på tilmeldingen, hvis du ikke ønsker at deltage i spisningen.
Der er plads til ca. 25 personer på rundvisningen på museet, så tilmelding sker efter
’først til mølle princippet’.



Venlig hilsen – og på gensyn i Farum!

Fraktion 4’s midlertidige aktivitetsudvalg
Birgit Fixen, Conni E. Carlsson og Elisa D. Krüger

