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 24. januar 2017

Kære onsdagsmaler
Du ønskes godt nytår og en masse inspiration.
Fra Dagbladet 21. januar har jeg sakset en artikel, det var måske noget for dig:

Søndag den 5. februar – ”julefrokost i det grønne” og Nordisk Mytologi
Steen og Inger Jespersen har været så søde at lægge hus til, når vi starter Onsdagsmalerprogrammet
her i det nye år. Vi arrangerer det på samme måde som til julefrokosten, dvs. at alle der ønsker at
deltage medbringer en ret til et fælles frokostbord (foreningen refunderer omkostningerne).
Vi mødes kl. 12 på Glentevej 16, 4040 Jyllinge.
Ægtefæller/samlevere er også velkomne.
Vi hygger os og snakker om kunst og begivenheder og meget andet, og bagefter kører vi til
Gulddyssegård ved 15-tiden, hvor der er en spændende udstilling om Nordisk Mytologi, se
http://www.gulddyssegaard.dk/sw28298.asp
Udstillingen lukker kl. 16, hvorefter vi kører mod Roskilde.
Tilmelding senest den 1. februar til Sten Asbirk på email: stenasbirk@gmail.com eller tlf. 20295565
/ 46371217 med besked om deltagerantal og hvilke retter der medbringes.

Torsdag 2. marts Natur/Tekniklokalet på Østervangsskolen 19-21
Hvad har du gang i? Kom frit frem! Tag noget med! En social aften, hvor du fortæller om dine
arbejder. Det kan være noget nyt og spændende, som du er gået i gang med. En ny teknik. Det kan
være et billede, som du er gået i stå på, og som du gerne vil have in-put til, så du kan komme videre.
Det kan være, at snakken giver anledning til inspiration og nye udstillingssammenkoblinger. Det
kan være, at du bare er nysgerrig, og vil se, hvad andre kommer med.
Ingen forhåndstilmelding, men tag aftenkaffen med. Vi mødes i Natur/Tekniklokalet, der hvor vi
plejer at have generalforsamling og julefrokost.

Lørdag 11. marts- 23. marts Farver Hammers Gård:
Fernisering. Elisabeth Windelin-Haslund, Erik Poulsen, Lykke de Fries udstiller. Du får senere en
indbydelse, som du må sprede i dit netværk. Du er selvfølgelig velkommen til selve ferniseringen,
men vi holder også en intern fernisering torsdag 16.marts kl. 19-20, hvor vi snakker sammen,
spørger til og ”kloger” os på værkerne, mens vi får et ”internt glas et-eller-andet”
Torsdag 6. april.
Claus Helweg Ovesen holder foredrag og viser billeder for os privat hos Sten Asbirk, Helgesvej 1.
Titlen på foredraget bliver noget i retning af Jeppe Drewsen, en hel lokal impressionist
Titlen er ikke helt faldet på plads endnu, men reserver allerede datoen. Tilmeldingen til det
hyggelige foredrag skal ske til Sten Asbirk på email: stenasbirk@gmail.com eller tlf. 20295565 /
46371217 med besked om deltagerantal og gerne inden 1. april.

torsdag 20. april Generalforsamling
generalforsamling i Natur &Tekniklokalet. Dagsorden efter vedtægterne. Du modtager senere
særskilt indbydelse, men reserver dagen allerede nu.

Søndag 21.maj Forårsudflugt
Vi har fået lavet en foreløbig aftale med Sanne Andersen om at besøge hendes ødegård i Sverige i
nærheden af Hässleholm. Det tager 2½ time at køre dertil fra Roskilde. Som sædvanlig er
indbydelsen til dig og din partner. Vi kan se Sannes sommerhus, sejle i robåde, se hendes
malemotiver, fugle, hembydgsmuseum og et kendt kunstcenter på godset Vandås mmm.
Inden vi går videre med planerne vil vi gerne have en vejledende tilmelding til Sten Asbirk på
email: stenasbirk@gmail.com eller tlf. 20295565 / 46371217 med besked om deltagerantal, gerne
inden 1. februar.
Kommende udstillinger:
I august måned Udstilling på Stændertorvet. - nærmere oplysninger følger.
Farver Hammers Gård er ledig 25.august – 7.september 2017 og 16. marts – 29. marts 2018.
Alle kan søge bestyrelsen, tidsfrist ved henholdsvis kommende generalforsamling og julefrokost.
Efter sommeren planlægger vi en Skulptur-tur i Roskilde. Tag et billede med din mobiltelefon. Send
det til ? Og der kommer et fælles billede ud af det!
Du hører nærmere!
På bestyrelsens vegne
Niels Jørgen Rasmussen

