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!

Vi er jo allerede godt i gang med sæsonen. Der var mange mennesker og meget
fint vejr ved årets Stændertorvsudstilling. Der var gæsteudstillere, der blev solgt
lidt, og Onsdagsmalerne viste sig farverigt frem. Vi håber, at der er stemning for
en ny udstilling næste år.

25. august – 7. september i Farver Hammers Gård
Jette Drewsen, Lykke de Fries og Elisabeth Windelin-Haslund udstiller nyeste værker.
Du er velkommen til fernisering lørdag d. 26. august kl. 11-14,
men vi holder også intern fernisering torsdag d. 31. august kl. 19.00, hvor vi i fred og ro kan
snakke med hinanden og værkerne.
Se udstillingens plakat her eller på Onsdagsmalernes hjemmeside under Aktuelt:
http://www.onsdagsmalerne.dk/ny/wp-content/uploads/2017/07/Publikation4-pdf.pdf

Søndag 3. september: Inspirationstur til Eskildsø,
mødested Gustav Wieds P-plads kl. 11.30 – ca 18.00
Der er allerede udsendt en særskilt indbydelse til turen. Se din e-mail fra 16. august. Har du endnu
ikke tilmeldt dig, så kontakt stenasbirk@gmail.com eller tlf 20295565 eller 46371217

---- og koner/kærester/madammer/venner og samlevere af ethvert køn er selvfølgelig
velkommen til at deltage.

Søndag d. 24. september kl. 13.00 Lejre Museum, Orehøjvej 4 4320 Lejre
Vi besøger den nyåbnede udstilling om Lejrekongens land, går en tur i det omliggende
landskab og suger inspirationen til os. Fund og myter kan give en spændende inspiration til
kommende værker. Medbring termokaffen og lidt til de kagesyge. Har du ikke mulighed for
at køre selv, så kontakt en hjælpsom Onsdagsmaler efter eget valg.
Jeg vil gerne have et overblik, så en orienterende tilmelding til rasmussennj@gmail.com

Skulle du have lyst til at dykke ned i sagnstoffet omkring Skjoldungernes land, kan du på nettet
f.eks. besøge hjemmesiden for de lokale spejdere: www.hjalte.dk/rolfkrake eller vores lokalhistoriker Lotte Fang : Kong Hroar om Kong Hroar og Roskilde:
www. konghroar.dk/index.php/sider/index741

Lørdag d. 28. oktober 10-14/15 Kursus i powertex, Løvehulen, Lellinge ved Køge
Onsdagsmalerne har fået et godt tilbud. 250 kr. koster det dig ( din forening giver nemlig et tilskud)
at deltage i et basiskursus, hvor alle materialer er inkluderet. Du skal blot medbringe mad og drikke.
Se Lise Højers hjemmeside : http://lisehojer.com/powertex-basis_kursus/
Bindende tilmelding til Niels Jørgen Rasmussen: rasmussenj@gmail.com senest 10. oktober.
Indbetaling af 250 kr. til Erik Poulsen regn.nr, 2473 konto 0749466464 mrk. Lise. Erik afregner
endeligt med Lise Højer.
Princippet Først til mølle. Minimum 5 deltagere Maksimum 10 deltagere
Vi aftaler senere en praktisk samkørsel.

Et kunstforløb 3 lørdage i vinterhalvåret,
billedkunstlokalet Østervangsskolen
Kom og oplev samværet omkring dine maleriske udfoldelser. Ud fra små øvelser og
oplæg igangsættes hver gang et større afsluttende maleri. Undervejs evaluerer vi i
fællesskab og giver hinanden feedback til det videre arbejde. Det personlige mål er
individuelt, men jeg tænker noget med at prøve noget nyt, komme ud af sin
komfortzone, sætte den indre kritiker fri og give los.

1.gang lørdag d. 18/11 kl.10-14
Bevægelse og energi
Form og dynamik er i fokus. Vi arbejder med organiske former og skaber et
dynamisk udtryk.
Medbring egne akrylfarver samt et lærred 50x50cm
2. gang lørdag d. 13/1 kl.10-14
Farvernes symbolik
Farver som virkemiddel. Hvornår går de frem, hvornår går de tilbage, hvordan skabes
volumen. Vi arbejder på at skabe et udtryk, der er i ro og harmoni
Medbring egne akrylfarver samt lærred 50x50
3.gang lørdag d. 10/2 kl.10-14
Motivvalg.
Motivets betydning for billedets udtryk.
Vi ser på forskellige eksempler inden for malerkunsten. Medbring et billede du selv
har lavet, som du ønsker feedback på i forhold til blandt andet motivvalg.
Vi laver små øvelser med forskellige motiver og ender op med et større maleri.
Medbring egne akrylfarver samt lærred 50x50 cm
--O-Dette tilbud er både til Onsdagsmalerne og Solsikkerne. Tonie Kristoffersen er vores
instruktør og betalingen dækker hendes løn og forberedelse. Betalingen sker til hende
ved tilmeldingen på mobil pay, hendes telefon nr. er 26352512 . Tilmelding og afbud
senest 2 uger før.
Undervisningen aflyses hvis der er under 10 deltagere.
1 dag koster 100 kr., 2 dage koster 200 kr., 3 dage koster 300 kr.
____________________________________________________________________

6.december Julefrokost i Natur/Tekniklokalet på Østervangsskolen.
Du hører nærmere, men reserver allerede dagen nu

Ledig Forårsudstilling Farver Hammers Gård 16.marts -29. marts 2018
Følgende har meldt sig som interesseret: Niels Jørgen Rasmussen, Steen Jespersen, Annelise
Tjagvad. Er der flere, eller har min pc smidt nogen ud? Lige inden Julefrokosten træffer bestyrelsen
en beslutning om hvem der udstiller.
- 0—0 Bestyrelsen arbejder videre med fællesprojektet "Malernes Nationalpark", ligesom vi har fået til et
tilbud fra foreningens Rings Venner, som vi mener på sigt kan inspirere os til endnu en
fællesudstilling, og til foråret påtænker vi et besøg på Sct. Jørgensbjerg hvor vi ser nærmere på L A
Rings hus.
På bestyrelsens vegne

Niels Jørgen

