Forår 2018

Nummer 8

Nyhedsbrev fra Billedskolens Venner
Kunst

vært ved en lille servering. Dernæst er der generalforsamling
ifølge vedtægterne. Se vedlagte
dagsorden.

& kunsthåndværker-

marked
Vores kunst & kunsthåndværkermarked i weekenden den 18.
og 19. november var velbesøgt
og vi havde en hyggelig weekend
med rigtig god omsætning. Det
er nogle dage, hvor vi møder
mange mennesker, som er interesserede både i at se huset og
de mange ting, som kunstnerne
har til salg.
Ida Holm Mortensen, Helle Baslund og Jens Bohr satte udstillingen op og i år havde vi inviteret
Kirsten Svenstrup, Brunshuse,
som udstillede små malerier,
linoleumssnit og bøger, skrevet
og illustreret af Kirsten. Jette
Mellgren, Næsby præsenterede
bl.a. fine flettede skåle, flettede
billeder m.m. De to supplerede
fint de øvrige kunstnere.
Cafeen blev også godt besøgt og
udvalget af kager matchede fint
udstillingen nedenunder. Det er
medlemmer af bestyrelsen, som
bager og passer cafeen.

Der var dækket op til fest med
fine oliekridttegninger af herlige
måltider og ovenpå var der ”kaffebord” med kage til. Børnene
nød at vise deres ting frem og
det er en god lejlighed for børn,
forældre og Lisbeth plus bestyrelsen til at mødes og ønske
hinanden god jul.

Påskeudstilling

med Lisbeth
Krag Olsen og Birgitte Lykke
Madsen

Generalforsamling
Torsdag den 15. marts kl.19 afholdes der generalforsamling i
Fløjte Emils Hus. Lisbeth Krag
Olsen og Birgitte Lykke Madsen
indleder aftenen med at fortælle
om deres kunst. Lisbeth er ud
over at undervise i billedskolen
også professionel billedhugger
med virke på Hollufgård.

Fernisering skærtorsdag den 29.
marts kl. 11 ved tidligere borgmester Bo Andersen
Udstillingen åbner den 29. marts
kl. 11–16 og slutter 2. påskedag
kl. 16.
Man kan søge yderligere information om de to udstillere på:
www.lykkemadsen.dk
www.lisbethkrag.dk

Nyt fra billedskolen
Juleudstilling

Indlæg af Lisbeth Krag Olsen:

Den 14. december havde børnene deres juleudstilling med ting,
som skulle med hjem som julegaver. Lisbeth havde igen i år
lavet en fin udstilling af børnenes arbejder.

De fleste emner børnene arbejder med, er hentet udenfor huset, men i dette forår beskæftiger børnene sig med at blive
klogere på ”Fløjte Emil”, hvis hus
billedskolen holder til i. Fløjte
Emil tegnede, malede og snittede i træ samtidig med at han
spillede til fester og i Nazareth-

Birgitte Lykke Madsen er maler
og bor i Odense. Lisbeth og Birgitte Lykke Madsen er dette års
udstillere på påskeudstillingen
og de vil fortælle om deres
kunst, derefter er foreningen

kirken – hans historie og kreativitet har allerede grebet børnene.

Vi begyndte med at dekorere
små æsker, hvor deres tegning af
Fløjte Emil og hans kone Marie
pryder låget, indeni er der små
farvelagte tegninger af alt, som
vedrører hans interesser og liv.
Vi har besøgt Nazarethkirken og
set på hans udskæringer på altertavlen samt prædikestolen og
været i forsamlingshuset og set
hans ”landsby” frise.
De yngste skal tegne deres egen
landsbyfrise med inspiration fra
landsbylivet, og de større børn
arbejder med en grafisk frise
skåret i linoleum, hvor de skildrer deres brug af ”landsbyen”.
Derefter går de store i gang med
at udsmykke taburetter med
motiver inspireret af Fløjte Emils
billedunivers. De små vil lave en
mindelund ude i haven ligeledes
inspireret af hans motiver. Vi vil
også beskæftige os med hans
yndlingsblomst – mælkebøtten –
og lave blomster, som bevæger
sig i vinden.

Desuden
vil
mellemtrinnet
komme på værkstedsbesøg torsdag den 8. marts hos keramiker
og maler Ida Holm Mortensen,
Kertinge. Her skal de prøve at
dreje en lille ting i ler og dekorere en skål, som Ida har drejet og
forglødet.

De ældste børn kan begynde at
glæde sig til turen til København
onsdag den 11. april. Vi skal også
i år besøge Statens Museum for
Kunst og Glyptoteket. Vi går
gennem den centrale del af byen
og fornemmer byens historie og
stemning.
De yngste dvs. holdene, som
starter kl. 14 tirsdage og torsdage, vil vi tage med på Johannes
Larsen Museet i Kerteminde,
hvor de sammen med deres
forældre får lejlighed til at se et
andet kunstnerhjem end Fløjte
Emils Hus. Det bliver søndag den
15. april kl.10-12.
Jeg håber, at udstillingen i år
både bliver en hyldest til Fløjte
Emil, men også til den kreativitet
der stadigvæk lever videre i hans
hus.

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

400 kr.
300 kr.
75 kr.

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

Kunsttur til Steffan Herrik
Næste kunsttur bliver sidst i maj
og turen går til Steffan Herrik,
Asperup. Steffan har tidligere
udstillet i Fløjte Emils Hus og
deltager også på kunst & kunsthåndværkermarkedet i november.

Kalender

Kunstnerbesøg for torsdagsholdet kl. 16 den 8. marts.
Generalforsamling torsdag den
15. marts kl. 19.
Påskeudstilling den 29. marts til
den 2. april.
Tur til København for tirsdagsholdet kl. 16 onsdag den 11.
april.
Johannes Larsen Museet for de
yngste tirsdag og torsdag kl. 14
søndag den 15. april sammen
med forældre.
Børnenes udstilling tirsdag den
24. april.
Sidste undervisningsgang er uge
16.
Kunsttur til Steffan Herrik sidst i
maj.
Med venlig hilsen
Billedskolens Venner

