At planlægge ugens dage ka' 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!

Roskilde 4. september 2016
Lørdag 10. september:
Jubilæumsudstilling. Onsdagsmalernes 35 års jubilæum fejrer vi med en udstilling med temaet
Roskildebilleder, Der er12, der har fundet motiverne frem, og der er fernisering lørdag d. 10.
september fra 10-14. Udstillingen varer til 22. september.
Du får en vedhæftet ferniseringsindbydelse som ovenfor. Den bedes du sende ud i dit netværk af
sociale medier; det er vist den mest effektive spredning, der findes.
Torsdag d. 15. september:
Vi holder en intern fernisering Torsdag d. 15. september kl. 19-20, hvor der er lidt der bobler til os
selv. Du er selvfølgelig velkommen til begge gange, men mest til den sidste.

Torsdag d. 6. oktober:
kl. 10-14 har vi aftalt at låne et lokale på Naturcentret Boserupgård.
Vi finder inspiration i skovens farver og former, udendørs eller indendørs - afhængig af vejret.
Medbring egne materialer, kaffe og madpakke eller støt:
Annonce
. Traktørstedet på Boserupgård Naturcenter er det perfekte sted at holde en pause på
skovturen, når du har lyst til at hygge dig med lidt godt at spise til overkommelige priser.
Vi har altid friskbagte boller med ost og pålæg og nybagte lækre kager baseret på gode
økologiske råvarer, årstidens grønt og frugt samt skovens eget spisekammer.
Og det lyder da godt!
Jeg vil gerne have en orienterende tilmeldelse, så jeg ved hvor mange, vi skal forvente. Tilmeld dig
til formanden rasmussennj@gmail.com

Onsdag d. 9. november kl. 19-20
Vi besøger RoS Gallery ( Det gamle Gasværk ) på Roskilde Havn. Direktør Lars Wie Andersen vil
vise os rundt og fortælle om kunstnerne og om at drive et galleri. Det er June Jin Engelharth, der
udstiller. Hun er koreansk adopteret og kombinerer feks oliemaling på plexiglas og foto. Hendes
malerier er en sammensmeltning af de gamle hollandske mestres maleteknik og moderne design.
Det er planen, at hun også selv vil være til stede. Du er velkommen med din partner og
kunstinteresserede venner. Tilmelding ikke nødvendigt.
Lørdag d. 19. november kl. 10-14
Tonie Kristoffersen kommer med et oplæg og er inspiration til farvestrålende, fantasifulde,
mønstrede billeder i det nye faglokale på Østervangsskolen, Astervej 15.
I den nye skolelov er de gammelkendte fag sløjd, billedkunst og håndarbejde slået sammen til et
fag, der hedder Håndværk og Design, og derfor er der lavet et stort nyt faglokale, der har kostet
millioner. Det er Tonie, der står for lokalet og kan vise os nogle af de mange muligheder i det nye
kreative værksted, som Onsdagsmalerne måske kunne udnytte.
Der vil senere komme et mere specifikt oplæg, men sæt dagen af i din kalender og mail til mig, så
jeg har et overblik over hvor mange, der er interesseret. Mail : rasmussennj@gmail.com
Adgangsforhold: Det er lettest at komme ind fra kirkesiden, gennem festalen og til venstre, ikke
noget med trapper.

Onsdag d. 7. december kl.18
Julefrokost i Natur/Teknik-lokalet på Østervangsskolen som vi plejer. Der kommer senere en rigtig
indbydelse, men reserver allerede dagen nu.
På bestyrelsens vegne
Niels Jørgen Rasmussen

