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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Vi er nu i gang med et nyt år i billedskolen og Fløjte Emils
Hus. Vi har desværre haft en nedgang i elevtal og startede
efter sommerferien med to hold. Vi har haft forskellige tiltag
for at tiltrække elever men uden held. Denne tendens ses
også i andre foreninger og det finder vi ret bekymrende for
børnefamilierne, som gerne skulle have glæde af forskellige
tilbud om aktiviteter som sport, musik og billedkunst m.m. i
deres nærområde. Vi vil i bestyrelsen prøve at finde forskellige tiltag, som kan tiltale børn og forældre.

Kunst og kunsthåndværk
Julemarkedet, som vi kalder kunst & kunsthåndværk , da det
ikke er et decideret julemarked, havde endnu engang stor
succes. Markedet ligger tredje weekend i november.

Lisbeth fortalte om efterårets temaer og om de englebilleder, som eleverne havde malet til udstillingen. Der var som
sædvanlig også gaver, som skulle med hjem. Der var fint
fremmøde fra familierne og billedskolen serverede en julebowle til elever og forældre. Vi synes, det er en god tradition, hvor vi kan ønske hinanden god jul og forældrene får
lejlighed til at møde Lisbeth og medlemmer af bestyrelsen.

Generalforsamling
Torsdag den 26. marts kl. 19 afholder vi generalforsamling
ifølge vedtægterne – i Fløjte Emils Hus. Efter generalforsamlingen fortæller Helle Baslund om sin kunst og sit alsidige
kunstneriske virke. Helle Baslund er oprindelig uddannet
væverske fra Det Jyske Kunstakademi. Helle Baslund har tidligere udstillet hos os i påsken og var sammen med Ida Holm
Mortensen og Tove Rasmussen initiativtager til julemarkedet.
www.hellebaslund.dk

Påskeudstilling med keramiker Jørgen Hansen

Ida Holm Mortensen satte udstillingen op sammen med Helle
Baslund og Jens Bohr. Det har de gjort en del år og da udstillingsgruppen er på 11 udstillere, er det lidt af en opgave at få
placeret så mange ting i de to stuer. Men det lykkes åbenbart
godt, for fremmødet vokser år for år og det gør købelysten
også. De nye udstillere var grafiker og maler Birgitte Thorlacius, Asperup, pottemager Eva Hårup Hagner, Hjarnø og grafiker Charlotte Binau, København.

I år har vi inviteret Jørgen Hansen, Hyllested ved Ebeltoft, til
at udstille i påsken. Jørgen 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 udtryk kendetegner Jørgen Hansens værker, som kan udfordre vores opfattelse af hvad der er smukt.
En spændende kunstner, som vi er meget glade for og stolte
over at kunne præsentere i Fløjte Emils Hus.
På hans hjemmeside er der videoer med hans brændingsskulpturer og billedmateriale over hans store produktion www.jorgenhansen.com

Elevernes juleudstilling
Torsdag den 12. december holdt billedskolen juleafslutning
for elever og forældre.

Næstformand i Kultur- og Lokalsamfundsudvalget i FaaborgMidtfyn Kommune Steffen Jensen vil åbne udstillingen skærtorsdag den 9. april kl. 11. Billedskolens Venner er vært med
et traktement ved ferniseringen.
Udstillingen er åben alle dage fra kl. 11-16 til og med 2. påskedag den 13. april.

Nyt fra billedskolen

Kalender

Indlæg af Lisbeth Krag Olsen:

 Tur til Ida Holm Mortensen for de ældste elever torsdag
den 5. marts

Strandskaller, dyrekranier, sjældne mønter og meget mere
findes lige nu i Fløjte Emils Hus. Fundet og samlet af billedskolens elever – samlingen danner grundlag for forårets emne.
Det spændende er, at eleverne får øje på tingenes form, farve og materiale. Deres samling udvikler sig til udtryk i ler,
maleri og tegning.
Så først har begge hold skulle finde ud af hvordan tingene ser
ud. De mindste har lavet fine små tegninger af de forskellige
genstande, derefter har de kastet sig ud i at male samlingens
fire forskellige bamser.
De større børn har tegnet bamserne på en sten, som er
flyttet rundt i Fløjte Emils hus. Stenen og omgivelserne er
tegnet i fire små stregtegninger.
Lige nu er de i gang med at tegne en stor tegning af de genstande, som de synes bedst om – det bliver til smukke opstillinger.
Derefter skal begge hold arbejde med ler. Vi skal lave skåle
formet som muslingeskaller, og de mindste skal lave hvaler
og delfiner og fælles for dem alle er søpindsvin.
De store skal lave guldmønter med selvportrætter og de små
laver fantasifulde oliekridttegninger med udgangspunkt i et
kæmpe hvalkranie.
Vi slutter af med at arbejde med de genstande, som er minder fra særlige dage. Minderne vil vi skabe fortællinger ud
fra, som skal blive til farvestrålende filmplakater. Kun fantasien sætter grænser for, hvor vi ender med dette spændende
emne. Vi er godt begyndt.

 Generalforsamling torsdag den 26. marts kl. 19
 Påskeudstilling skærtorsdag den 9. april kl. 11
 Sidste undervisningsdag den 23. april – fri den 2. april
 Elevernes udstilling tirsdag den 28. april kl. 16.30-18.00
 Afhentning af mapper m.m. torsdag den 30. april kl. 15-17

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

400 kr.
300 kr.
100 kr.

Indbetalingsfrist den 20. marts.
Forældre til børn i billedskolen er automatisk medlem af Billedskolens Venner og dermed velkommen til at deltage i generalforsamlingen.

Kontaktoplysninger
Undervisning:
Billedskolen:
Tilmelding:
Indbetaling:

Lisbeth Krag Olsen, tlf. 4033 5948
Tove Rasmussen, tlf. 5073 5308
Marlene Møller, tlf. 6135 9632
Berit Rosenlund, tlf. 2076 4747

