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Så er der igen nyt fra Billedsko-
lens Venner. Efterårets aktivite-
ter, såsom julemarked med 
kunst og kunsthåndværk og ele-
vernes juleudstilling, er forløbet 
godt. Nu står foråret for døren 
med nye aktiviteter. 
 

 
 

Billedskolen for børn 
Alle hold er i gang med at illu-
strere en tekst – de ældste et 
digt og de yngre et børnerim af 
Halfdan Rasmussen. 
 

Foråret byder på kunstnerbesøg 
hos Ida Holm Mortensen i Ker-
tinge, for det sene onsdagshold.  
 

De ældste elever skal på ekskur-
sion til København. De skal bl.a. 
besøge Statens Museum for 
Kunst og Ny Carlsberg Glyptote-
ket. Der kommer mere informa-
tion til de pågældende hold se-
nere. 
 

Huset 
Det sidste loftsrum er istandsat. 
Vi går i gang med at male og så 
er det klar til indretning. Vi glæ-
der os til at tage det i brug. 

Generalforsamling 
Onsdag den 4. marts kl. 19 i Fløj-
te Emils Hus. 
 

Aftenen indledes med fortælling 
om påskeudstillingens kunstner 
Søren Bjælde. 
 

Det er Steffan Herrik, der udstil-
lede i 2014 og gav stafetten vi-
dere til Søren Bjælde, som 
kommer og fortæller. 
 

Derefter er foreningen vært ved 
en lille servering og efterfølgen-
de er der generalforsamling iføl-
ge vedtægterne. Se dagsorden 
på vedlagte ark. 
 

Vi håber rigtig mange har lyst til 
at deltage i en festlig og fornøje-
lig aften i selskab med Steffan 
Herrik. Alle er velkomne til at 
deltage.  
 

Påskeudstilling med Søren 

Bjælde 
Torsdag den 2. til mandag den 6. 
april kl. 11-16 (begge dage incl.) 
 

 
 

Fernisering torsdag den 2. april 
kl. 11. 
 

Søren Bjælde har i mere end 25 
år arbejdet med grafik, maleri, 
udsmykninger, illustrationer, far-
vesætninger m.m. Han inspireres 
af hverdagens oplevelser, samt 
egne erindringer. Han ønsker 

gennem sin kunst at fortælle 
forskellige historier. Han arbej-
der med det farverige, det hu-
moristiske, det dekorative, det 
uhyggelige og det fortællende. 
Ideerne hertil får han bl.a. gen-
nem tegneserier, illustrationer i 
middelalderhåndskrifter, kirke-
kunst og kunst fra andre kultu-
rer. 
 

 
 

Søren Bjælde har udstillet i mere 
end 10 lande – bl.a. Tyskland, 
Storbritannien, Japan, Argentina 
og USA. 
 

Elevernes forårsudstilling 
Torsdag den 23. april kl. 16 – 20. 
Udstilling ude og inde af elever-
nes arbejde i dette halvår. Alle er 
velkomne til at komme og se 
udstillingen. 
 

Girokort til indbetaling 
Elevbetaling                         400 kr. 
Ved søskenderabat            300 kr. 
Medlemskab                          75 kr. 
 

Indbetalingsfrist:     1.marts 2015 

 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Billedskolens Venner 
 

 


