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Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Billedskolen
Billedskolen fik en kort forårssæson, da vi lukkede samtidig
med skolerne midt i marts måned på grund af COVID-19.
Heldigvis havde vi vores årlige kunstner og værkstedsbesøg
hos Ida Holm Mortensen, før Danmark lukkede ned. Hos Ida
drejede eleverne små vaser og dekorerede skåle, som Ida
havde forglødet og givet glasur. Det blev en god oplevelse for
eleverne, som fik nogle fine keramiske værker med hjem.

I foråret slog vi stillingen som underviser i billedskolen op på
diverse platforme og vi fik 7 ansøgere, ganske overvældende.
Vi havde tre til jobsamtale og valgte at ansætte Nikolai Hvidberg Jørgensen, Svendborg. Nicolai er uddannet visuel designer og illustrator fra Designskolen I Kolding og er ligeledes
uddannet pædagog.

Nicolai startede op med et tegneseriekursus i uge 32. Tegneseriekurset var en del af kommunens sommerferieaktiviteter. 10 unge deltog og deres værker blev præsenteret for
forældre og søskende den sidste dag.

Vi holdt afslutning i billedskolen den 4. juni, hvor eleverne fik
deres ting med hjem og hvor de fik taget afsked med Lisbeth
Krag Olsen. Samme aften tog bestyrelsen afsked med Lisbeth
og Tove Olesen. Vi takker Lisbeth for hendes store indsats for
elever og for billedskolen gennem hendes engagement både
i elevernes billedfremstilling og deres trivsel. Lisbeth har startet billedskole i Nordfyns Kommune og vi ønsker hende og
kommunen tillykke med dette tiltag og håber der vil blive
støttet godt op om initiativet.
Tove Olesen tog vi også afsked med denne aften, da Tove
havde valgt at træde ud af bestyrelsen. Tove har gjort en stor
indsats for billedskolen og i støttekredsen. Tove har stået for
mange praktiske opgaver og var med til at starte cafeen i
forbindelse med julemarkedet.
Påskeudstillingen med keramiker Jørgen Hansen, Hyllested
ved Ebeltoft, måtte vi desværre aflyse. Udstillingen er udsat
til påsken 2021.

I september startede Nicolai med 3 små hold. Det er vores
ønske, at flere elever vil tilmelde sig, når billedskolen er kommet godt i gang, men vi har oplevet, at det er lidt sværere at
få elever i billedskolen efter coronanedlukningen.

Generalforsamling
Forårets generalforsamling blev aflyst. Vi har valgt at afholde
generalforsamling mandag den 2. november. Nicolai vil fortælle om sig selv og hans nye arbejde i billedskolen efter generalforsamlingen.

Nyt fra billedskolen

Kunst og kunsthåndværk

Indlæg af Nicolai Hvidberg Jørgensen:

Vi kan i år præsentere keramiker Astrid Schmidt, Asperup. I
kan finde oplysninger om hende på www.astridskeramik.dk.
Årets julemarked vil vi forsøge at gennemføre med de begrænsninger det giver. Vi planlægger at rejse et telt i haven,
hvor man kan se på kunstværker og købe drikkevarer m.m.,
mens man venter på at blive lukket ind i hold. Der er stor
tilslutning fra kunstnerne og vi håber meget, vi får mulighed
for at afvikle denne aktivitet. Julemarkedet finder sted den
21. og 22. november.
De udstillende kunstnere er Jens Bohr, Helle Baslund, Steffan
Herrik, Nina Ferlov, Birgitte Thorlacius, Jette Nevers, Søren
Bjælde, Kirsten Svenstrup, Annette Holdensen, Jette Mellgren, Charlotte Binau, Eva Hårup, Lennart Sørensen og Astrid
Schmidt.

Billedskolen er skudt i gang og vi er kommet rigtig godt fra
start. Eleverne har fået nogle benspænd og nogle tegneopgaver, de har arbejdet med.
Første modul skulle de dekorere deres “mappedyr” med et
selvportræt blandet med deres ynglings dyr. I andet modul
skulle de bruge deres mod og intuition og tegne et selvportræt i blinde og det tredje modul skulle de ud og bruge deres
øjne og iagttage verden omkring dem og tegne det de kunne
se. De har fået undervisning i farvecirklen og lært om komplementærfarver og tegneteknikker. Vi har fået snakket om
alt mellem himmel og jord og spist kage dertil. Efter efterårsferien tager vi hul på et længere forløb med forskellige trykteknikker.

Juleudstilling
Elevernes juleudstilling bliver tirsdag den 15. december.

Girokort til indbetaling
Elevbetaling, efterår
Søskende, pr. barn

425 kr.
325 kr.

Indbetalingsfrist den 15. november 2020.

Kalender
Generalforsamling den 2. november
Julemarked lørdag den 21. og søndag den 22. november
Sidste undervisningsdag før jul er onsdag den 9. december
Elevernes juleudstilling tirsdag den 15. december
Første undervisningsdag i det nye år er tirsdag den 5. januar

Kontaktoplysninger
Undervisning:
Billedskolen:
Indbetaling:
Udstillinger:

Nicolai Hvidberg Jørgensen, tlf. 2287 8666
Marlene Møller, tlf. 6135 9632
Henriette Thingholm, tlf. 2629 0744
Berit Rosenlund, tlf. 2076 4747
Tove Rasmussen, tlf. 5073 5308

