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   Bliv medlem

For at blive medlem skriv en email 
med navn, personnummer og evt. AAU-
adresse til foreningens formand eller 
kasserer.

Et medlemskab af Skråningen koster 500 
kr. om året. 

Hvis du er AAU-ansat trækkes betalingen 
2 gange om året via universitetets lønkon-
tor i henholdsvis april og oktober måned. 

Hvis du er studerende, tidligere ansat eller 
på anden måde tilknyttet universitetet be-
tales ved overførsel til Skråningens konto.

Se www.skraaningen.aau.dk for yderlige-
re information.

Maleri
Kunstner: Erla Poulsen 

   Aalborg Universitets
Kunstforening

Kroghstræde 3 • Ole Mandrup (skulpturer)

Langagervej 2 • Melaine Christensen (malerier)

Kroghstræde 3 • Berit Andersen (keramik) 

Langagervej 2 • Katja Kreiner (pileflet)

Kroghstræde 3 • Helene Stigel (keramik)

Langagervej  2 • Tina Henneberg (malerier)

Kroghstræde 3 • Indkøbt kunst

Langagervej 2 • Anette Andersen (malerier)

Kroghstræde 3 • Elin Sonne 
(smykker/malerier/keramik/glas)

Langagervej  2 • Trine Bach Jakobsen (keramik)

Kroghstræde 3 •  Charlotte Bottke 
(malerier, illustrationer, collager)
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   Velkommen til Skråningen

Skråningen er Aalborg Universitets kunst-
forening. Foreningen består af ansatte, stu-
derende og andre med tilknytning til AAU. 
Alle med én ting til fælles: Vi kan godt li’ 
kunst. 

Skråningen sørger for skiftende kunst-
udstillinger på henholdsvis Langagervej 2 
og Kroghstræde 3. Desuden arrangeres 
en årlig sommerudflugt, hvor vi besøger 
kunstnere, kunstgallerier og -museer. 

   Hvorfor blive medlem?

Som medlem af kunstforeningen kan du:

- Deltage i årets generalforsamling, der 
afholdes i september/oktober. En hyggelig 
aften med spisning og udlodning af årets 
indkøbte værker blandt de tilstedeværen-
de medlemmer.

- Få en årsgave i form af et lille stykke 
kunst i forbindelse med generalforsam-
lingen. Hvis det ikke er muligt at deltage, 
kan årsgaven efterfølgende afhentes hos 
bestyrelsen.

- Deltage i årets sommerudflugt, hvor vi 
besøger gallerier og andre interessante 
kunstrelaterede steder.

- Nyde de skiftende udstillinger med kunst-
nere fra hele landet.

- Deltage i særarrangementer f.eks. fore-
drag.

Skråningen

Skulptur
Kunstner: Hans Felthaus

Keramik
Kunstner: Per og Irene Frøsig

Skråningen Skråningen

   Bestyrelsen

Kunstforeningen har en bestyrelse, der 
arbejder året rundt på at arrangere udstil-
linger, sommerudflugt og på anden vis va-
retage Skråningens interesser. 


