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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Billedskolen

startede igen i år
med en introduktionsaften i august, hvor underviser Lisbeth
Krag Olsen fortalte om det at gå i
billedskole i Fløjte Emils Hus og
Tove Rasmussen orienterede om
Billedskolens Venner. Der var et
fint fremmøde af interesserede
børn og forældre.
Vi har oprettet 4 hold, som undervises tirsdage og torsdage.
Der er trængsel på holdene for
de yngste elever. Det er dejligt,
at forældre prioriterer det billedskabende arbejde for deres barn,
sideløbende med barnets øvrige
udvikling i skole og fritidsliv. Det
er en meget positiv udvikling,
som vi håber at kunne følge godt
op på med god undervisning og
aktiviteter i huset.

Ryslingedagen

Nyt fra bestyrelsen

Vi har igen stor tilslutning fra de
kunstnere, der har udstillet i huset og markedet bliver suppleret
med et par nye navne, Kirsten
Svenstrup, Brunshuse og Jette
Mellgren, Odense. Kirsten vil udstille grafik, lerrelieffer og ikoner.
Jette vil præsentere nogle af hendes flettede værker m.m. Lennart
Sørensen kommer igen i år med
ting drejet af træ.
De øvrige kunstnere er Ida Holm
Mortensen, Helle Baslund, Jens
Bohr, Nina Ferlov, Steffan Herrik,
Annette Holdensen og Søren
Bjælde.
Der vil igen i år være cafe ovenpå, hvor man kan købe kaffe, te
og kage.
Elevernes juleudstilling bliver i år
tirsdag den 14. december med
åbning kl. 16.30 til kl. 18.30.

Billedskolen deltog for første
gang i Ryslingedagen, som er en
dag, hvor foreninger i Ryslinge
kan præsentere sig. Dagen forløb
godt. Billedskolen havde et lille
værksted, hvor børn kunne
komme og tegne og male. Standen var ganske godt besøgt.

Også tak til Lene Hovgaard, der
var medlem af bestyrelsen. Lene
var med til at sætte godt humør
til møder og arrangementer.
Vi ønsker dem begge alt godt
fremover.
Velkommen til de to nye medlemmer i bestyrelsen, Henriette
Thingholm, som er forælder til to
piger i billedskolen, og Yrsa
Skjold.
Den nye bestyrelse er:
Formand, Tove Rasmussen
Næstformand, Marlene Møller
Kasserer, Berit Rosenlund
Medlem, Henriette Thingholm og
Yrsa Skjold
Suppleant, Tove Olesen og Marie
Filskov

Livet i Fløjte Emils Hus

Sæt X i kalenderen

Påskeudstillingen bliver i 2018
med billedhugger og underviser i
billedskolen Lisbeth Krag Olsen,
Bogense og maler Birgitte Lykke
Madsen, Odense.

Julemarked med kunst- og kunsthåndværker den 18. og 19. november kl. 10-16 begge dage.

Fernisering skærtorsdag den 29.
marts og udstillingen slutter 2.
påskedag den 1. april.

Arrangementer

En tak til Karen Jensen for hendes store indsats som formand,
hvor hun har sørget for, at Billedskolen, som forening, og Fløjte
Emils Hus, som kultursted, er
fulgt med tiden. Dels er der i
hendes periode blevet installeret
netværk og kopimaskine, så skolen og huset kan følge med den
digitale udvikling.

Vi har i bestyrelsen længe haft et
ønske om at få samlet materiale
om det liv, der har været levet i
huset, og vi er kommet i gang
med dette arbejde. Yrsa Skjold
har taget kontakt til Hanne Thornøe, som er søsterdatter til Emil
Hansen.
Mødet har resulteret i forskelligt
materiale og en god samtale,
hvor Hanne Thornøe fortalte om
sine oplevelser i familiens regi. Vi
vil redigere i materialet og lægge
det på vores hjemmeside.

Kunsttur
Som noget nyt arrangerede billedskolens bestyrelse kunsttur til
Jette Nevers, Stoense onsdag
den 27. september.

Jette Nevers havde tilbudt at
åbne sit værksted og bolig for os,
og det blev en uforglemmelig
oplevelse. Jette gav en fin indføring i sit kunstneriske univers og i
sit liv i de smukkeste omgivelser,
indrettet af hende og hendes
afdøde mand.

alle kan jo se, med mindre de er
blinde. Jo, mente de ganske rigtigt, men så gik vi i gang med at
beskrive bamserne og det andet
legetøj, de skulle tegne. Og ganske rigtigt, så er der jo mange
ting, som er nemme at overse, en
sløjfe, mønsteret på hunden,
hvordan vender snablen og jeg
kan blive ved. Men til min store
glæde, er de glade for at se og de
er optaget af at beskrive de ting,
de ser. Så vi er kommet godt i
gang.

slutning med et veldækket bord.
Vi glæder os.

Første tema, for alle elever, er
opstillinger. De yngste tegner
bamser og legetøj. 4.-5. kl. lagde
hårdt ud med diverse udstoppede dyr, en svær opgave, men der
er kommet de smukkeste tuschtegninger ud af det forløb. De
ældste arbejder ud fra maler
Vilhelm Lundstrøms teknikker, og
skaber de smukkeste og maleriske opstillinger.

Men ingen fest uden gaver, så
også i år står den på skabelsen af
julegaver. En hyggelig tradition,
hvor der bliver arbejdet hårdt og
omhyggeligt på hver en gave.

Girokort til indbetaling
Elevbetaling, efterår
Søskende, pr. barn

Det er derfor tanken, at vi fremover vil arrangere en eller to
kunstture om året - blandt andet
til nogle af de kunstnere, der
allerede har udstillet i Fløjte
Emils Hus.

Nyt fra billedskolen
Indlæg af Lisbeth Krag Olsen:
I denne sæson lægger vi ud med
øvelser i at blive bedre til at se.
Er det ikke noget pjat, spurgte
jeg nogle af de mindste elever,

400 kr.
300 kr.

Indbetalingsfrist den 20. november.

Der var 9 tilmeldte, som kørte fra
Fløje Emils Hus kl. 17. Billedskolen sørgede for sandwich, kaffe
og kage, mens Jette lagde hus til.
Alle syntes godt om arrangementet og ser gerne flere ture.

Vi glæder os til at vise både et
udsnit af elevernes værker og
udlevere gaverne den 12. december fra kl. 16.30 til kl.18.30.
På gensyn.

Kontaktoplysninger
Også kunstner Henry Heerup er
en af vores inspirationskilder i
denne sæson. Mellemtrinnet og
de ældste elever skal arbejde
med relieffer, inspireret af Heerups kunst, og de yngste skal lade
sig inspirere af hans malede sten
og forme deres egne i ler.
På Johannes Larsen museet og i
Bakkehuset på Frederiksberg
findes de fineste opdækkede
borde, og sådan skal der også
være i Fløjte Emils Hus, så eleverne skal tegne og male deres
yndlingsretter og kager, derfor
byder vi velkommen til en juleaf-

Undervisning - Lisbeth Kragh Olsen, tlf. 40335948.
Billedskole - Tove Rasmussen, tlf.
50735308.
Tilmelding - Marlene Møller, tlf.
61359632.
Indbetaling - Berit Rosenlund, tlf.
20764747.

Med venlig hilsen
Billedskolens Venner

