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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner 

Billedskolen 
 

Efteråret er forløbet godt under de gældende vilkår og vi 
nåede lige at afholde elevernes juleudstilling, inden der igen 
blev lukket ned pga. Covid-19. Elever og forældre kom pænt 
fordelt over de timer der var afsat - til en fin udstilling med 
elevernes værker - hvoraf nogle var pakket ind til gaver, som 
skulle med hjem.  

Nyt fra billedskolen 
Ved Nicolai Hvidberg Jørgensen 
 

Vi er kommet forrygende godt fra start efter genåbningen. 
Eleverne har lagt ud med collage portrætter, der er både blev 
klippet, klistret, farvet og lamineret. De har øvet skygger og 
skraveringsmetoder. Vi har på det yngste hold malet på lær-
reder med akrylmaling og ladet fantasien få frit spil. Hold 2 
og 3 har lavet gipsmasker og afstøbninger af deres ansigter 
med temaet; Horror. Maskerne er blevet udsmykket med 
horn og tænder af bl.a. ståltråd og malet for at skabe et end-
nu federe resultat.  

Vi går lysere tider i møde og det glæder vi os i billedskolen 
rigtig meget til. God kunst kræver, der er højt til loftet.  

Kunst- og kunsthåndværkermarked 
 

Den 20. og 21. november holdt vi traditionen tro vores jule-
marked med kunst- og kunsthåndværk. Kunstnerne kom med 
deres værker i løbet af ugen og fredag den 19. november 
satte Helle Baslund, Jens Bohr og Jette Mellgren udstillingen 
op. Medlemmer fra bestyrelsen indrettede cafe ovenpå. 
 
Markedet blev godt besøgt, især lørdag var der stort frem-
møde. Søndag eftermiddag kom kunstnerne og pillede udstil-
lingen ned og der blev afsluttet med evaluering af markedet 
og hyggeligt samvær. Der er lavet aftaler for det kommende 
marked, hvor vi kan præsentere en ny kunstner, Helle Han-
sen, som er keramiker og har atelier i København. Helle har 
tidligere udstillet bl.a. på Johannes Larsen Museet. 

 
Ny kopimaskine 
 

I efteråret søgte vi forskellige fonde om tilskud til indkøbt 
kopimaskine. Den Faberske Fond betænkte os endda med et 
større beløb end det vi søgte om. 
Vi takker meget for fondens bevilling og engagement i de 
kulturelle aktiviteter, som finder sted i Fløjte Emils Hus. 

 
Aktiviteter 
 

Vi har lavet aftale med Jette Mellgren, om at komme og lære 
os om cyanotype, som er en gammel fotografisk teknik. 
Cyanotype er en vinkel til at rette opmærksomheden på de-
taljer i naturen, se mønstre og strukturer - og vi kan efterbe-
handle trykket med farver, broderi eller tegning. 
På kurset vil I lære at blande saltene, påføre dem papiret og 
udføre forskellige tryk. 

I får en indbydelse til workshoppen, når vi kommer hen på 
foråret - men sæt allerede nu kryds i kalenderen den 30. april 
kl. 10 -  16. 
 
Vi har ligeledes lavet aftale om atelierbesøg hos billedhugger 
Keld Moseholm Jørgensen, Dyreborg i sensommeren. Invita-
tion udsendes når vi nærmer os. 



Påskeudstilling med keramiker Jørgen Hansen 
 

Jørgen Hansen, Hyllested ved Ebeltoft, udstiller i påsken. Jør-
gen Hansen er blandt andet kendt for sine store glødende 
skulpturer, som han opfører i Danmark og i udlandet. Men 
han arbejder også med store krukker, relieffer og brugskunst 
på sin helt egen måde - ofte grove og næsten ufærdige ud-
tryk kendetegner Jørgen Hansens værker, som kan udfordre 
vores opfattelse af hvad der er smukt. En spændende kunst-
ner, som vi er meget glade for og stolte over at kunne præ-
sentere i Fløjte Emils Hus. 
 
På hans hjemmeside er der videoer med hans brændings-
skulpturer og billedmateriale over hans store produktion - 
www.jorgenhansen.com  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 
 

Generalforsamling 31. marts 2022 
Påskeudstilling m. Jørgen Hansen den 14. – 18. april 2022 
Workshop m. Jette Mellgren den 30. april 2022 
Sidste undervisningsdag hold 3 den 27. april 2022 
Sidste undervisningsdag hold 1 og 2 den 3. maj 2022 
Elevernes forårsudstilling—der sendes særskilt invitation 
Atelierbesøg v. Keld Moseholm Jørgensen sensommer 2022 

 
Girokort til indbetaling 
 

Elevbetaling forår 425 kr. 
Søskende pr. barn 325 kr. 
Medlemskab   100 kr. 
 
Indbetalingsfrist den 25. marts 2022. 
 
 
 
 
 
 

Kontaktoplysninger 
 

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

 

 

 

 
I stedet for indbetaling via girokort bedes beløbet indsat på konto i Andelskassen 

reg. nr. 5961 og konto nr. 0001069713 med angivelse af navn og adresse.  

http://www.jorgenhansen.com

