Forår 2019

Nummer 10

Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Kunst

& kunsthåndværker-

marked
Vi er nu godt i gang med et nyt år
i billedskolen og kan se tilbage på
endnu et spændende år.
Vores kunst & kunsthåndværkermarked tredje weekend i november oversteg alle forventninger. Vi omsatte for et endnu større beløb end sidste år og hele
lørdagen var der trængsel i stuerne og i caféen ovenpå. Markedet var også godt besøgt hele
søndagen.
Gruppen af udstillere var i år
udvidet med kunstner Jette Nevers, Stoense, som er årets udstiller i påsken sammen med
Potteriet, som er et keramisk
værksted, som også ligger i Stoense. Ida Holm Mortensen, Helle
Baslund og Jens Bohr satte igen i
år udstillingen op. Det er en stor
hjælp, da vi har mange udstillere
til de to stuer.

Tirsdag den 11. december holdt
billedskolen juleafslutning, hvor
musikskolen medvirkede med to
musikalske indslag.
Lisbeth fortalte om efterårets
arbejde med eleverne og lidt om
de gaver forældrene skulle have
med hjem. Det var en både festlig og hyggelig stund med stort
fremmøde og trængsel i stuerne.
Musikskolens ”pianist” gjorde sit
til en rigtig god stemning. Bestyrelsen var vært ved en julebowle
til børn og forældre.

Udstillingen er åben fra kl. 11-16
alle dage i påsken.

Man kan søge yderligere information om udstillerne på:
www.potteriet.com
www.fyensstift.dk Jette Nevers i
fyensstift.dk.

Kunsttur
Vi har en skulptur-tur til Wanås i
Skåne i støbeskeen, som I vil
høre nærmere om.

Generalforsamling
Torsdag den 28. marts kl. 19 afholder vi generalforsamling ifølge
vedtægterne i Fløjte Emils Hus.
Efter generalforsamlingen fortæller Jette Nevers om sin kommende udstilling og sit kunstneriske
virke gennem et langt liv. Jette
Nevers er uddannet væver.

Nyt fra billedskolen
Indlæg af Lisbeth Krag Olsen:
Mellemtrinnet og de ældste har
et selvportræt, som skal males
færdigt i blå nuancer. Mellemtrinnet maler med neopastelkridt
og de ældste maler med acrylmaling.
Et selvportræt er krævende og
ønsket om at det ligner, er højt
både hos mig og børnene, så der
er blevet arbejdet hårdt på opgaven og jeg er imponeret over
deres ihærdighed.

Vi er glade for, at så mange mennesker kommer og besøger julemarkedet år efter år og ser værdien i de ting huset kan med
kunst og café.

Juleudstilling
Påskeudstilling med Jette
Nevers og Potteriet
Fernisering skærtorsdag den 18.
april kl. 11, hvor Bo Andersen,
tidligere borgmester i FaaborgMidtfyn Kommune, åbner udstillingen.

Jeg er glad for at opleve, at børnene har interesse for at lære
teknikerne bag opgaverne.

Foråret står i naturens tegn.

Indbetalingsfrist den 20. marts.

Til temaet om naturen har vi
fremskaffet forskellige fugle, som
ligger klar i fryseren til at blive
tegnet og malet. Vi vil undersøge
fuglenes anatomi, fjerdragt m.m.
Inspirationskilder til dette tema
er den lokale kunstner John Olsen, Rudme, som med sine tegninger, samling af døde fugle og
meget andet, inspirerer os til at
dykke ned i naturen og kunsten

Forældre til børn i billedskolen er
automatisk medlem af Billedskolens Venner og dermed velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Vi skal også en tur i skoven for at
se og opleve træer, tage aftryk af
træernes bark og finde ud af,
hvordan et godt klatretræ ser ud.
Vores indtryk vil munde ud i en
“land art” udstilling i haven. Så
der er masser af indtryk, som vi
glæder os til at vise jer til forårsudstillingen.

Girokort til indbetaling
Elevbetaling, forår
Søskende, pr. barn
Medlemskab

400 kr.
300 kr.
100 kr.

Kalender

Elevernes udstilling torsdag den
25. april kl. 16.30-18.30, fredag
den 26. kl. 14-17 og lørdag den
27. april kl.10-13.
Tur til København for hold 3, de
ældste elever, tirsdag den 30.
april.

Kontaktoplysninger
Undervisning - Lisbeth Krag Olsen, tlf. 40335948.
Kunstnerbesøg hos Ida Holm
Mortensen torsdag den 14. marts
for hold 2, mellemtrinet.
Hold 3, de ældste elever, har fri
den 14. marts.

Billedskole - Tove Rasmussen, tlf.
50735308.
Tilmelding - Marlene Møller, tlf.
61359632.
Indbetaling - Berit Rosenlund, tlf.
20764747.

Generalforsamling torsdag den
28. marts kl. 19.
Sidste undervisningsgang er tirsdag den 9. april og torsdag den
11. april.
Påskeudstilling den 18. april til
den 22. april kl. 11-16.

Med venlig hilsen
Billedskolens Venner

