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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Billedskolen
Efteråret er forløbet planmæssigt i billedskolen med de forholdsregler, der har været gældende. Billedskolens elever
nåede lige at vise udvalgte værker fra efterårets arbejde frem
til en lille inviteret flok inden nedlukningen. Juleafslutningen
forløb således, at hver elev måtte have en gæst med til udstillingen.

Det var en god oplevelse, at vores gæster tog godt imod arrangementet – det giver lyst til at fortsætte vores aktiviteter i
huset ud over billedskolen for børn.

Aktiviteter
Vi havde planer om akvarel kurser for voksne i januar eller
februar med Johanne Lykke, som er tidligere elev i billedskolen og nu udøvende kunstner i København. Disse planer må
vente til vi igen må samles.
Undervisningen ligger stille indtil foreningslivet får lov til at
åbne igen. Vi krydser fingre for, at det snart sker.
Vi påtænker, at undervisningsperioden forlænges ind til skolernes sommerferie.

Kunst- og kunsthåndværkermarked
Den 21. og 22. november holdt vi vores kunst- og kunsthåndværkermarked med 14 udstillere. Vi arrangerede markedet
med billetbestilling for at styre antallet af gæster, så vi kunne
overholde gældende regler på det tidspunkt.

Vi håber at kunne afholde generalforsamlingen sidst på foråret.
Påskeudstillingen med kunstner og keramiker Jørgen Hansen,
Hyllested ved Ebeltoft, er udsat til Kristi Himmelfartsferien –
med fernisering torsdag den 13. maj under forudsætning af,
at samfundet er åbnet til den tid.
Da krisen sætter sine spor – også
hos os – vil vi gerne appellere til,
at I spreder kendskabet til Fløjte
Emils Hus, som kulturhus for
børn og voksne med billedskole,
kurser og kunstudstillinger, så
vores billedskole og støttekreds
kan vokse fremover.
Medlemskab koster 100 kr. pr. år
og man kan tilmelde sig til:
Berit Rosenlund tlf. 2076 4747,
Tove Rasmussen tlf. 50735308
eller info@ryslingebilledskole.dk

Kontaktoplysninger
Undervisning:
Billedskolen:
I stedet for cafeen, havde vi telt i haven, hvor man kunne
møde Lennart Sørensen ved sin drejebænk og få et lille indblik i hans håndværk, mens man ventede på at komme ind.

Indbetaling:
Udstillinger:

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

