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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Hermed en vinterhilsen fra Billedskolens Venner.

kunne opleve nogle af Fløjte
Emils værker.

Juleafslutningen

den 10. december forløb også godt med
mange forældre og børn fordelt
over de to timer. Det er en hyggelig stund i et julepyntet hus og
vi fik ønsket hinanden god jul.

Generalforsamling
Efteråret er gået med forskellige
aktiviteter. Christina Munk Andersen, der startede som ny
underviser i billedskolen den 1.
september, valgte at stoppe til
jul, da hun gerne ville prioritere
sin tid anderledes. Christina lagde et stort arbejde i sin undervisning og dette kom også til
udtryk ved en fin udstilling til
årets juleafslutning.

de bestyrelsen, at vi gerne ville
gense Idas kunst og gerne sammen med en anden kunstner.
Her har Ida peget på Ursula Dyrbye-Skovsted, som er en lokal
kunsthåndværker. Vi glæder os
til at se de to kunstneres værker
sammen i Fløjte Emils Hus og
vise deres ting for en større offentlighed.

Onsdag den 2. marts kl. 19 i Fløjte Emils Hus.
Aftenen indledes af Ursula Dyrbye-Skovsted, der er indehaver
af Intarsia i Ringe. Ursula Dyrbye-Skovsted vil fortælle om sit
meget forskelligartede virke.
Derefter er foreningen vært ved
en lille servering og efterfølgende er der generalforsamling ifølge vedtægterne. Se vedlagte
dagsorden.

Ida Holm Mortensen vil udstille
malerier og keramik. Ursula Dyrbye-Skovsted vil blandt andet
udstille forskellige tableauer – i
miniatureformat. Man kan søge
yderligere oplysninger om de to
udstillere på:

Tove Rasmussen har overtaget
holdene om tirsdagen og bestyrelsen arbejder på at finde en ny
underviser, som vi gerne ser
deltager i forårets undervisning
og indgår i nogle undervisningsforløb.

Påskeudstilling med Ida
Torsdag den 24. til mandag den
28. marts kl. 11-16 (begge dage
incl.)

Billedkunstens dag

Kunst og kunsthåndværkermar-

Fernisering torsdag den 24. kl.
11 ved tidligere borgmester Bo
Andersen.

Billedskolen markerer billedkunstens dag onsdag den 16. marts.
Se hvad der bliver hængt op
foran huset.

kedet den 21. og 22. november
forløb godt. Vi havde 8 udstillere
i år, idet Søren Bjælde og Marianne Juul Andersen deltog som
nye kunstnere. Ida Holm Mortensen, Helle Baslund og Jens
Bohr satte udstillingen op og
bestyrelsen passede markedet
og cafeen ovenpå. Salget af
kunst og kunsthåndværk gik over
al forventning. Vi anslår, at vi har
haft omkring 200 gæster på de
to dage trods stort snefald om
søndagen. Cafeen var også en
succes med servering af kaffe/te
og kage samtidig med at man

Holm Mortensen og Ursula
Dyrbye-Skovsted

www.idaholmmortensen.dk
www.intarsia-wood.dk

Elevernes forårsudstilling
Onsdag den 20. april kl. 16.30 –
20.

Girokort til indbetaling
Elevbetaling, forår
Søskenderabat pr. barn
Medlemskab
Ida Holm Mortensen var den
første professionelle kunstner,
som udstillede i Fløjte Emils Hus
for 10 år siden. Derfor beslutte-

400 kr.
300 kr.
75 kr.

Med venlig hilsen
Billedskolens Venner

