At planlægge ugens dage kan ha’ sine kvaler
når hver dag skal ha’ sine egne ritualer.
Én ting står fast
og der er jeg fantast:
Hver torsdag er jeg Onsdagsmaler!

10. august 2012
Sæsonen 2012/13 er allerede skudt i gang 10.august med en flot udstilling på Stændertorvet. Det er
ret sejt at udstille i fri luft midt på torvet, og det er nu 3. gang, det er gjort . Vejret var godt og salget
nogenlunde rimeligt. Tak til arrangørerne og deltagerne. Det er en god måde, Onsdagsmalerne
bliver kendt på. Er vi ved at have skabt en tradition?

Farver Hammers Gård 2012
14. – 27. september
Kathe Rasmussen, Laila Wiborg og Mona Berg udstiller. Onsdagsmalerne holder en intern
fernisering onsdag d. 19.september klokken 19.00 – 20.30, hvor vi alene nyder en saltstang og
nipper til lidt hyldedrik af en eller anden slags. Vi kloger os på billederne og snakker lidt om den
kommende sæson. Kathe, Laila og Mona sender nok en indbydelse ud til den officielle fernisering,
hvor du selvfølgelig også er velkommen.

Hedelands Vin-terrasser Lørdag d. 22. september
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Én ting står fast
og der er jeg fantast:
Hver torsdag er jeg Onsdagsmaler!

Vel er det ikke Provence, men vi prøver alligevel at komme i stemning og lade som om!
Vi maler i vinmarkerne!! Der er borde og bænke, og der er også en overdækket spiseplads.
Medbring dit tegne- og malegrej og en malerstol, så du kan anbringe dig, hvor du vil og lade dig
inspirere klokken 10-14.

Medbring også det, der skal være din frokost. Jeg vil så prøve at skaffe en flaske Chateau Flint &
Chalqes du Hedeland 2007. Det kan være, at vi kan få en flaske mod at vi udstiller de frembragte
værker på Hedelands Driftskontor. Ring/mail til Niels Jørgen om du kommer, så får du en kørsel- og
parkeringsvejledning: rasmussennj@gmail.com I tilfælde af udbredt regn aflyses!

Gulddyssegården
Lørdag d. 13 oktober – lørdag d. 20. oktober
12 medlemmer af Onsdagsmalerne udstiller på Guldyssegården i Jyllinge. Indbydelser og endelige
programmer følger. Det er i skolernes efterårsferie, og måske kunne vi her grundlægge en ny
udstillingstradition som supplering af og erstatning for Fjordcenter Jyllinge?

Foredrag Palæfløjen
Onsdag 14. november klokken 19-21 i Palæfløjen

Claus Helweg Ovesen holder foredrag JensSøndergaard -udtrykskunstner og ”mørkemaler”med et glimt i øjet! Det er det foredrag, som Claus har holdt for LOF 7.november på Palæet, men
denne gang er det kun for Onsdagsmalerne og deres medbragte gæster.
Symbolsk deltagerpris: 20 kr. pr. pers.
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Julefrokost
Onsdag d. 5. december kl. 18.00 Julefrokost i Natur/Tekniklokalet på Østervangsskolen. Vi gør som
vi plejer, og du får en særlig indbydelse, men reserver allerede nu dagen. Begynd at gå i
gastronomisk træningslejr, så du præsterer det ypperste indslag blandt de fantastiske frembragte
lækkerier.

Galleri Ugerløse
Lørdag d. 27. april har vi fernisering på vores fælles udstilling på Galleri Ugerløse. Ophængning
dagen før. Nedtagning tirsdag d.11. Juni. Vi har den periode, som Kunst i Pinsen omfatter.
Udstillingsbetingelser: Galleriet tager 25% af salgsprisen. Vagter lørdag-søndag passes af
udstillerne. Der er åbent 11-16. Øvrige vagter passes af galleriet. Ingen labels, søm eller tegnestifter
på væggene. Vi står selv for ferniseringen og Pr-arbejde.
Dette Galleri i Ugerløse kan måske gå hen og blive en fast årlig tradition – Onsdagsmalernes
Forårsudstilling. Der kan sættes rumdelere op i større eller mindre omfang, så vi vil alle kunne
deltage og præsentere os, som vi selv synes bedst. Du kan vel også udstille billeder, som har været
udstillet i Roskilde før. Men der skal jo en del planlægning og overblik til. Du må meget gerne
snarest – og senest ved julefrokosten melde dig til. Tilmelding til rasmussennj@gmail.com Den
endelige koordinator ved ophængningen bliver Sten Asbirk, da formanden er ferieramt.

Generalforsamling
Torsdag d. 18.april 2013 Generalforsamling i Natur/Tekniklokalet på Østervangsskolen. Dagsorden
efter vedtægterne. Separat indbydelse med tilmelding følger senere, men reserver allerede nu dagen,
der vil ende i forloren skildpadde.

Udflugt
Søndag 26. maj 2013 Med Claus Helweg Ovesen besøger vi Kunstmuseet Fuglsang på Lolland. Vi
går også en lille tur på Skejten til bl.a. Olaf Rudes og Oluf Hartmanns egetræer. Måske kan vi også
få adgang til selve hovedbygningens lokaler. Turen koster 100 kr. pr. deltager + entre. De 100 kr.
går til et benzintilskud til de deltagere, der lægger bil til. Endeligt program og tilmelding kommer
senere, men nu kan du så reservere dagen.

Farver Hammers Gård 2013
19. juli -1. august Sæsonens anden periode i Farver Hammers Gård er 19/-1/8. Interesserede skal
henvende sig til formanden senest ved julefrokosten og ved efterfølgende bestyrelsesmøde træffes
en afgørelse.
22. august 2012
på bestyrelsens vegne
Niels Jørgen Rasmussen

