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!

Reserver allerede nu 3. september!
”Malernes nationalpark” Skjoldungernes Land
På vores generalforsamling i april blev luftet en idé om, at vi som malergruppe skulle arbejde hen
imod en større fælles udstilling med et fælles tema. Der var stemning for temaet: Nationalpark
Skjoldungernes Land. Nationalparken har med stor succes gennemført en fotoudstilling ”Min
nationalpark”, se
http://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2017/ledreborg-slotspladssom-galleri-for-nationalparkens-fotokonkurrence/
Tanken er, at vi som Onsdagsmalere kunne arbejde hen imod en maleriudstilling, som kunne hedde
”Malernes nationalpark”. Efter et års tid kunne vi så samles og afgøre, om vi havde nok til en
udstilling, der kunne tilbydes til kunstforeninger og institutioner indenfor eller i nærheden af
Skjoldungernes Land fx på Felix i Lejre, Roskilde Rådhus, Lejre Museum og mange andre steder
(måske også som gæsteudstillere i andre nationalparker: Kongernes Nordsjælland, Mols, Vadehavet
og Thy).
Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at komme med input og inspiration, der var
relevant for Skjoldungernes Land og indarbejde det i det kommende program. Vi har nu arrangeret
den første inspirationstur til Eskildsø, som ligger i Roskilde Fjord allernordligst i nationalparken.
Her er naturen i højsædet, og der er også en interessant klosterruin på øen.
Næste arrangement har kulturen i højsædet. Det tager udgangspunkt i L.A. Ringmuseet på Skt.
Jørgensbjerg, som også ligger indenfor nationalparken. Museet er netop blevet indviet, og der er
mange gode malemotiver her omkring og muligheder for at lave parafraser over L.A. Rings
malerier af Skt. Jørgensbjerg-motiver.
Søndag den 3. september. Inspirations- og maletur til Eskildsø i nationalpark
Skjoldungelandet
Turen går til Eskildsø, hvor vi medbringer malerimaterialer og
fotoapparater, så vi har mulighed for at lave nogle malerier eller skitser hertil og/eller fotografere
oplagte motiver til senere maling derhjemme. Se forskellige stimuligheder på dette link:
file:///C:/Users/Sten%20Asbirk/Downloads/eskilsoe--0538-net%20(1).pdf
Vi bliver sejlet fra landgangsstedet ved Selsø Østskov til Eskildsø kl. 13 og returnerer igen fra øen
kl. 17. Overfartstiden er ca. 10 minutter, så vi kan være tilbage i Roskilde ca. kl. 18.30. Foreningen
betaler for sejladsen.
Medbring frokost og drikkevarer og efter behov kaffe og kager.
Mødested: Gustav Wieds P-plads (Hedegade 5, 4000 Roskilde) med indkørsel fra Byvolden.
Mødetid: kl. 11.30
Tilmelding: senest den 2. september på email til stenasbirk@gmail.com eller tlf. til Sten på 20 29 55
65 / 46 37 12 17 med besked på, hvor mange pladser man har i sin bil, eller om man ønsker
køremulighed.
Med venlig hilsen Bestyrelsen for Onsdagsmalerne

