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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Kunst

og kunsthåndværkermarked
Den 19.-20. november afholdt vi
vores 3. kunst og kunsthåndværkermarked.

Lisbeth bød velkommen og fortalte om arbejdet med børnene
og deres billedunivers. Nogle af
holdene havde bl.a. arbejdet
med Pokemonfigurer og sat dem
ind i en billedverden.

Ida Holm Mortensen satte udstillingen op sammen med Tove
Rasmussen og bestyrelsen passede markedet og cafeen ovenpå.

Markedet blev suppleret med
trædrejearbejder af Lennart Sørensen og kurveflet af Anne Katrine Ørnstrup.
Vi var spændte på, om succesen
fra de to foregående år kunne
holde. Men både markedet og
cafeen blev besøgt af rigtig mange mennesker – vi skønner, at
der var flere end sidste år, hvor
vi havde omkring 200 besøgende. Salget af kunst og kunsthåndværk oversteg også beløbet
sidste år.

Børnenes juleafslutning den 14.
december forløb godt. Lisbeth
Krag Olsen havde lavet en fin,
stram udstilling med nogle af
børnenes værker og nogle ting
var pakket til gave.

med Birgitte
Thorlacius og Lotte Olsen
Torsdag den 13. til mandag den
17. april kl. 11-16 (begge dage
incl.)
Fernisering skærtorsdag den 13.
april kl. 11 ved tidligere borgmester Bo Andersen.

Det var tydeligt, at børnene var
stolte over deres værker og Lisbeth fik lejlighed til at snakke
med børnenes forældre. Det er
dejligt at se, at så mange bakker
op om denne tradition, hvor
forældre og børn, underviser og
bestyrelse mødes og får ønsket
hinanden god jul.

De to udstillere er kendte kunstnere – Birgitte Thorlacius er grafiker og bor i Kærby ved Asperup. Lotte Olsen er billedhugger
og bor i Tommerup.
Lotte Olsens værker er ofte udført i bronze eller gips. Birgitte
Thorlacius er lige nu aktuel på
Kunstcentret Silkeborg Bad med
en udstilling ”Det som næsten
ikke er”.
Vi glæder os til at vise de to
kunstneres værker i Fløjte Emils
Hus.

Generalforsamling

Juleudstilling

Påskeudstilling

Torsdag den 23. marts kl. 19
afholder Billedskolens Venner
generalforsamling i Fløjte Emils
Hus. Aftenen indledes med foredrag af kunstner Lotte Olsen,
Tommerup. Lotte Olsen vil fortælle om sit arbejde som billedhugger. Lotte Olsen er den ene
udstiller på vores påskeudstilling. Derefter er foreningen vært
ved en lille servering og efterfølgende er der generalforsamling
ifølge vedtægterne. Se vedlagte
dagsorden.

Man kan søge yderligere information om de to udstillere på:
www.thorlaciustroelsen.dk
www.lotteolsen.dk

Nyt fra billedskolen
Indlæg af Lisbeth Krag Olsen:
I denne sæson har jeg valgt emnet ”Drager” for alle børnene i
billedskolen. Så søde, onde og
voldsomme drager er ved at
indfinde sig i Fløjte Emils Hus. Vi
har lavet en stor opslagstavle
med inspiration til alverdens
drager og børnene har også bidraget med inspiration – bl.a.
med diverse dinosaurusfigurer,
som er ved at blive til farlige
drager. Børnene kommer rundt
om mange discipliner. I øjeblikket arbejder vi på store sorte
ark, som bliver fyldt med drager,
malet med oliekridt, hvor børnene lærer at blande farven
direkte på papiret. De større
børn kommer til at arbejde med
Kinainspirerede papirklip – de
mindre børn udsmykker masker.

at se mangfoldigheden i udtrykkene.

kommen til at deltage i generalforsamlingen.

Målet for børnenes arbejder er
forårsudstillingen den 25. april,
hvor vi både udstiller inde i huset og ude i haven. I vil opleve
drageuroer og udsmykkede tunneller i træerne og indenfor vil
drager pryde væggene.

Nyt tiltag
Vi vil prøve at samle fortællinger
om livet hos Marie og Emil i huset på Graabjergvej.

Onsdag den 15. marts markeres
billedkunstens dag omkring Fløjte Emils Hus og ved et optog af
maskeklædte elever, så kik forbi
sidst på eftermiddagen ca. kl.
16.30 - 17.00.
Søndag den 19. marts er der
besøg på Sanseudstillingen for
de to yngste hold.

Vi vil derfor opfordre jer til at
kontakte os, hvis I har en oplevelse eller lignende, som I har
lyst til at dele med andre. Vi vil
så lægge disse historier på Billedskolens hjemmeside under et
punkt om livet i Fløjte Emils Hus.
I kan kontakte os på billedskolens mailadresse som er:
info@ryslingebilledskole.dk

Onsdag den 22. marts tager det
sene hold på værkstedsbesøg
hos kunstner Ida Holm Mortensen

eller kontakte bestyrelsen via adresser og telefonnr., som I finder
på hjemmesiden. Vi håber at
høre fra folk, som kender til det
liv, der har været levet i dette
dejlige hus.

Torsdag den 20. april er der ekskursion til København for de
ældste elever.

Det er spændende at arbejde
med et emne, som kan så meget.
Børnene får læst historier fra
vores egen kulturs dragefortællinger og vi berører andre nationaliteter, bl.a. Kinas brug af drager i arkitektur, film og kunst.
Der er masser af plads til fantasien og dragen er beslægtet med
så mange andre dyr, at der også
ligger en faglig udfordring heri.
Det er allerede nu en stor glæde

Børn og forældre vil modtage
yderligere information om disse
aktiviteter.

Girokort til indbetaling
Elevbetaling, forår
400 kr.
Søskenderabat, pr. barn 300 kr.
Medlemskab
75 kr.
Indbetalingsfrist den 18. marts.
Forældre til børn i billedskolen
er automatisk medlem af Billedskolens Venner og dermed vel-

Kontaktoplysninger
Vi vil også gerne have støttekredsens mailadresser, så vi kan
kontakte jer via mail.

Med venlig hilsen
Billedskolens Venner

