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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Efter et forår præget af corona, startede vi op i billedskolen
efter påske med undervisning under åben himmel, som Nicolai kaldte det. Efter 14 dage blev det muligt at undervise indendørs indtil sommerferien. Vi fandt det vigtigt, at eleverne
indhentede nogle undervisningsforløb og holdt kontakten til
hinanden, til Nicolai og til Billedskolen. Et forløb vi var meget
tilfredse med set i lyset af den lange pause eleverne havde
haft fra deres fritidsaktiviteter.
Forårssemestret afsluttedes med udstilling for elever og forældre. Billedskolen sørgede for forfriskning og udstillingen
blev godt besøgt.

Nyt fra billedskolen
Indlæg af Nicolai Hvidberg Jørgensen:
Så er der endnu engang liv i Fløjte Emils Hus, sommeren er
lakket mod enden og der er blevet tændt stearinlys i det lille
hus.
Vi har startet med et selvportræt mikset med planteriget. Vi
har arbejdet med lys og skygge og det gode kontra det onde
med bløde pasteller. Så har vi øvet Urban Sketching og tegnet selve billedskolen i en iagttagelsesøvelse med blyant,
rørpen og akvarel. Efterfølgende har vi taget hul på et forløb
med ler, der varer frem til efterårsferien.

11 børn i alderen 8-12 år deltog i sommerskole i Ryslinge
Billedskole, hvor temaet var Masker. Først blev maskerne
skitseret på papir for at finde det ønskede udtryk. Selve maskerne blev til ved at lime genbrugsplast på træplader og
spraymale i stærke farver. I processen blev der snakket form,
farve og udtryk med fokus på persona. Det blev nogle flotte
personlige masker, som børnene fik med hjem.

Kunst- og kunsthåndværkermarked
Vores julemarked med kunst og kunsthåndværk ligger den 3.
weekend i november fra kl. 10-16. Vi glæder os til at kunne
afvikle markedet under normale forhold med cafe på 1. sal.
De udstillende kunstnere er:
Helle Baslund, Jens Bohr, Nina Ferlov, Steffan Herrik, Jette
Nevers, Birgitte Thorlacius, Søren Bjælde, Marianne Juul Andersen, Annette Holdensen, Jette Mellgren, Lennart Sørensen, Kirsten Svenstrup, Eva Haarup og Charlotte Binau.

Tirsdag den 24. august holdt vi introaften for interesserede
elever og forældre, hvor Nicolai fortalte om undervisningen
det kommende år og Marlene og Tove fortalte dels om billedskolen, Billedskolens Venner og Fløjte Emils Hus.
Vi er startet med 3 hold—12 elever på holdet for de yngste
elever 1.-3. kl., 6 elever på 4.-5. kl. og 12 elever på holdet for
de ældste elever, som spænder fra 6.-9. kl.

Aktiviteter
Søndag den 3. oktober afholdt vi akvarelkursus med billedkunstner Johanne Lykke, hvor der blev arbejdet med intuitiv
malemetode med udgangspunkt i blomstermotiver. Et spændende kursus med bl.a. croquis af blomster med akvarelpensel. Kursisterne blev præsenteret for forskellige tilgange til en
mere fri og intuitiv tilgang til akvarelmaleri. Kurset var fuldtegnet og der var et stort ønske om flere endagskurser—
gerne søndage. Samtidig var det et dejligt gensyn med Johanne, som er tidligere elev i billedskolen og professionel kunstner i dag med uddannelse fra Det Jyske Kunstakademi og hun
har bl.a. udstillet på Galleri Asbæk i sommer.

Juleudstilling
Elevernes juleudstilling bliver torsdag den 9. december fra kl.
16 til kl. 18, hvor der tændes lys og pyntes op i hus og have.

Girokort til indbetaling
Elevbetaling, efterår
Søskende, pr. barn

425 kr.
325 kr.

Indbetalingsfrist den 15. november 2021.

Kalender
Lørdag den 16. oktober var vi på kunstnerbesøg hos Nina
Ferlov i Middelfart. Vi mødte Nina i hendes smukke hjem og
atelier i baggården, hvor hun fortalte om sit kunstneriske
virke. Vi så bl.a. et udvalg af hendes flotte duge, papirtryk og
akvareller i flere størrelser.

Kunst- og kunsthåndværkermarked den 20.-21. november kl.
10-16.
Sidste undervisningsdag inden jul onsdag den 8. december.
Elevernes juleudstilling torsdag den 9. december kl. 16-18.
Første undervisningsdag i det nye år tirsdag den 4. januar.

Kontaktoplysninger
Underviser:
Formand:
Billedskolen:
Indbetaling:

Nicolai Hvidberg Jørgensen, tlf. 2287 8666
Tove Rasmussen, tlf. 5073 5308
Marlene Møller, tlf. 6135 9632
Henriette Thingholm, tlf. 2629 0744
Berit Rosenlund, tlf. 2076 4747

