En husker og en programopdatering
Der er ingen nyheder omkring udstillingssituationen efter
uddrivelsen fra Farver Hammers Gård.
Vi kan præsentere 2 nye medlemmer i foreningen: Kim Priesum og
Bent Nielsen, og når jeg får billeder mm ind, så dukker de op på
hjemmesiden.

Tilmeldingsfrister
Kællingehaveudstillingen
Onsdag 15 august er sidste frist for tilmeldelse til Kællingehaveudstillingen, der skal ophænges i Himmelev Sognegård fredag d.
6.september.
I skrivende stund har jeg tilmeldinger fra Sten Asbrik, Erik Poulsen,
NJ Rasmussen, Lily Pedersen, Anne Grete Gadsbøll, men jeg vil
godt have flere tilmeldte. Send mail til Rasmussennj@gmail.com.
Billedene afleveres til Niels Jørgen, Ruggårdsvej 18 fra nu af eller
senest torsdag d. 5 september, eller direkte klokken 10.15 i
Sognegården på Fynsvej i Himmelev på fredagen d. 6.september.
Alle billederne skal være ophængningsklare og forsynet med et lille
navne -og prisskilt.
Det er Niels Jørgen og Lily, der hænger op, udøver en mild censur,
og sørger for en helhed. Der bliver lavet en plakat, en omtale i
Himmelev kirkens nyhedsbrev, pressemeddelelse, invitationer, som
du kan sende videre ud i dit netværk.
Der er fernisering søndag d. 8. september klokken 11.00, hvor
menighedsrådet er vært ved lidt spilleri og et glas.
Tadre Mølle udstillingen
lørdage – søndage 28. - 29. september 5. - 6. oktober 12. - 13.
oktober
Tadre Mølleudstilling.
På de ovenfor stående datoer er der større arrangementer med

mange besøgende på Tadre Mølle. Datoerne er koordineret med
Roskilde Museum, med Møllevennerne, med Skjoldungernes Land
oa.for at få noget optimalt ud af det. Vi laver udstilling i de nyrenoverede kostald og hestestalden, der også skulle være klar til den
tid. Sten Asbirk står for det praktiske og fordelingsmæssige, herunder forslag til belysning sammen med Claus Olsen. Dine billeder
og stentøj skal afspejle stedet, som er en af ”indfaldsportene” til
Skjoldungernes Land. Dette tolker jeg sådan, at alle de billeder, der
var med på Farver Hammerudstillingen sidste år også kan være
med her plus nyere værker med den samme inspiration.
Selvfølgelig også de billeder, der er kommet ud af skitserne fra
vores besøg ved møllen sidste år. Tilmelding med antal billeder skal
ske til Rasmussennj@gmail.com senest 15. august. Jeg har
modtaget tilmeldinger fra Sten Asbirk NJ Rasmussen, Bent Nielsen.
Der er givetvis flere, der er interesseret og nogen er glemt eller
overset, så du må hellere melde dig til igen. Du vil derefter få
nærmere besked.
Der vil senere blive udarbejdet plakater og info-materialer, når
vi har et overblik
Mandag 9.september Akvarel-aften
En akvarelaften med medlemmer af Halvcirklen i Halvcirklens hus
på Kildegården klokken 19-21
En uformel hyggeaften, hvor vi medtager lidt billeder og viser hvad
vi kan, og hvad vi er gået i stå med. Vi snakker teknik og fiduser. Vi
prøver at se, om der der basis for et samarbejde, undervisning,
workshops, instruktører. Kan vi lave en udstilling sammen? En
Bienale? Alle er velkommen. Har fået positiv tilsagn fra Jette
Drewsen, NJ Rasmussen, Sten Asbirk, Anne-Grethe Gadsbøll, Lily
Pedersen. Evt. nye tilmeldinger til Rasmussennj@gmail.com
Vi forestiller os, at hver deltager medbringer 3-4 billeder, som vi vil
vise frem og snakke om.
Jeg ønsker at få mange tilmeldinger til udstillingerne, og at du kan
nå at have en rigtig god malersommer
Niels Jørgen

