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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner 

Billedskolen 
 

Vi har haft et godt efterår i Billedskolen med 22 elever, som 
vi har fordelt på 3 hold, da der er stor aldersspredning i grup-
pen og for at give gode vilkår for eleverne og undervisningen 
og samtidig er der plads til at modtage nye elever på alle tre 
hold. 
 
Elevernes juleudstilling gav et fint indtryk af undervisningen 
med meget varierede udtryk indenfor forskellige temaer og 
materialer. 
 
Desværre faldt udstillingen sammen med arrangementer på 
skolerne, så flere forældre og børn var forhindrede i at kom-
me - en ting vi vil være opmærksomme på i vores planlæg-
ning fremover. 

Nyt fra billedskolen 
Ved Annemette Alban 
 
I efteråret var vi så heldige at have besøg af Kristian fra KBJ 
Printing i Svendborg. En skøn dag hvor hold et og hold to var 
sammen hele eftermiddagen. Vi havde på forhånd med inspi-
ration fra Matisses’ organiske former lavet små collager, som 
skulle bruges som baggrund for vores skønne insekter. Da 
Kristian kom med sin riso print maskine blev først baggrunde-
ne trykt i rød, gul og blå. Dernæst blev insekterne trykt i sort 
oven på. Det hele blev samlet til små fine bøger, hvor alle 
børnenes værker er samlet i. En dejlig eftermiddag, med 
samvær på tværs af holdene og med nye spændende opga-
ver. Vi håber på, at vi måske igen til næste år kan være heldi-
ge at få besøg. 
 
Efter en fin juleudstilling og en velfortjent juleferie tog vi fat 
med pensel og maling igen i januar. De første par uger fik de 
to mindste hold lavet de smukkeste masai billeder, som I skal  

glæde jer rigtig meget til at se til udstillingen. Det vi i hvert 
fald kan afsløre er, at flydende ecoline og helt almindeligt 
køkkensalt er intet mindre end magisk. 
 
Alle tre hold har den sidste tid arbejdet på lidt utraditionelt 
underlag, vi har nemlig malet på gamle LP´er, hente på Ting-
centralen i Årslev. Det er en lidt speciel opgave at skulle have 
sit maleri tilpasset det runde format, så det har krævet man-
ge overvejelser og flere forsøg at komme helt i mål. Men en 
sjov opgave som mange er blevet grebet af. 

Efter vinterferien skal vi prøve kræfter med leret. Der bliver 
både en bunden opgave, men helt sikkert også plads til at 
afprøve en enkelt ide eller to der måtte dukke op på vejen. 
Og så er det jo bare at krydse fingre for, at ovnguderne er 
med os, så alt overlever brændingen og vi får nogle fine ting 
med til udstillingen. 
 

Onsdag i uge 11 er Billedkunstens dag som vi sammen med 
rigtig mange billedskoler og skoler i hele landet vil fejre med 
en lidt særlig opgave. Planen er, at vi på alle tre hold skal 
lave et lille stykke af et større værk. Vi er alle en del af noget 
større og det vil vi minde hinanden om i uge 11. 
 

Kunst– og kunsthåndværkermarked 
 
 

Årets marked for kunst og kunsthåndværk gik over al for-
ventning. Vi omsatte for det højeste beløb nogensinde. Mar-
kedet blev afholdt den 19.-20. november og i år havde vi 
inviteret flere nye kunstnere med og mange udtrykte glæde 
ved at møde Idas akvareller, skitser og tryk. Følgende kunst-
nere deltog i år: Ida Holm Mortensen, Helle Baslund, Jens 
Bohr, Nina Ferlov, Steffan Herrik, Jette Nevers, Kirsten Svens-
trup, Lennart Sørensen, Eva Haarup, Anne Skamstrup Hei-
berg, Rikke Dittfeld, Anne Grethe Andersson, Helle Hansen 
og Jørgen Hansen. 



I modsætning til de tidligere år, var der stort fremmøde hele 
weekenden - dog flest lørdag formiddag. Helle Baslund og 
Jens Bohr lagde igen i år et stort arbejde i huset med at få de 
mange kunstværker præsenteret i de to stuer. Udstillingen 
tages ned efter lukketid, hvor kunstnerne kommer og pakker 
deres ting ned og der sluttes af med fælles evaluering og hyg-
geligt samvær, hvor foreningen er vært med et glas vin og en 
lettere servering. 

Påskeudstilling 
 

I år har vi inviteret keramiker Lea Mi Engholm og væver, bil-
ledkunstner og fotograf Hanne Skyum. 
 
Lea Mi Engholm udfører skulpturelle kunstværker, hvor hun 
udforsker lerets udtryksformer og lader leret styre hende 
hen til det endelige udtryk. Leret fremstår ofte uden glasur 
og bruges hvis formen “kræver” det, så helhedsindtrykket 
fremstår helstøbt og klart. Lea Mi Engholm bor i Tårup ved 
Nyborg. 
Læs mere om Lea på hendes hjemmeside: leamiengholm.dk 

Hanne Skyum er uddannet væver, men arbejder også som 
billedkunstner og fotograf. Hendes motivkreds er abstrakt og 
inspireret af det nordiske vejrlig. Hanne Skyum er flyttet til 
Dyreborg - til lys, vand og himmel. 
Læs mere om Hanne på hjemmesiden: hanneskyum.dk 

Begge kunstnere er medlem af Den Fynske Forårsudstilling 
og begge er bosat i vores nærområde. 
Vi glæder os meget til at præsentere disse to “lokale” kunst-
nere for det midtfynske publikum. 
 
Udstillingen åbner skærtorsdag den 6. april kl. 11 med ferni-
sering og varer til 2. påskedag - alle dage fra kl. 11 til kl. 16. 

 
Forårsudstilling 
 

Fredag den 14. april udstiller eleverne deres værker i stuerne 
i Fløjte Emils Hus. Udstillingen åbner kl. 16 med fernisering 
og er åben til kl. 17.30. 

 
Kalender 
 

 Generalforsamling mandag den 27. marts kl. 19 

 Påskeudstilling med Lea Mi Engholm og Hanne Skyum 
den 6.-10. april kl. 11-16 med fernisering skærtorsdag 
den 6. april kl. 11 

 Forårsudstilling med elevernes arbejder den 14. april kl. 
16.00-17.30 

 
Betaling for undervisning og medlemskab 
 

Elevbetaling forår 400 kr. 
Søskende pr. barn 300 kr. 
Medlemskab   100 kr. 

 
Kontaktoplysninger 
 

Formand: Tove Rasmussen, tlf. 5073 5308 
Undervisning: Annemette Alban, tlf. 2086 8988 
Billedskolen: Marlene Møller, tlf. 6135 9632 
  Henriette Thingholm, tlf. 2629 0744 
Indbetaling:  Berit Rosenlund, tlf. 2076 4747 
Udstillinger: Tove Rasmussen, tlf. 5073 5308 
 


