Kære Onsdagsmaler

27.maj 2019

Hermed bestyrelsens program for den kommende tid.
Først orientering om Farver Hammers Gård- situationen:
Formanden har sammen med de øvrige maler-og udstillergrupper i byen haft møde med formanden
for Idræts og kulturudvalget, altså den øverste politiske ledelse og øverste embedsmand på området.
Alle argumenter har været i spil, og ingen løsning er er stillet i udsigt, man siger, at man er så hårdt
presset på økonomien. Men i grupperne bevarer vi kontakten og presser på og søger nye
påvirkningsveje. Optimismen er dog ikke stor.

Vi siger velkommen til et nyt medlem Hanne Balslev Knudsen- se vores hjemmeside! Vi siger
farvel til Mette Pilmann og Lykke de Vries, der trækker sig på grund af arbejdsmæssigt pres.
Lørdag 1. juni Har du meldt dig til udstilling på Stændertorvet bliver du kontaktet af Erik for
videre info.
Søndag 16. juni 23. juni 30 juni kl. 13-16 Kornerupgårdudstillingen
Jeg vil lige understrege at billederne skal være inspireret af stedet, haven og dens indhold,
landskabet lokalt om Kornerupgård eller Nationalpark Skjoldungernes Land, tolket lige så bredt
som ved Farver Hammerudstillingen sidste år.
Følgende har meldt sig: Anne Grete Gadsbøll 8 billeder, Sten Asbirk 5 billeder., Birgitte Rydal vil
gerne have en hel hesteboks, Lili Pedersen ukendt antal billeder, Elisabeth Windelin Haslund 5
billeder, Gerda Obel ukendt antal, Niels Jørgen Rasmussen 2 + billeder.
Skulle flere være interesseret i at deltage, må vi finde ud af det.
Lili Pedersen styrer fordelingen af pladsen og man hænger selv op - tynd ståltråd og en
bidetang eller snor og saks skulle være godt at medbringe. Hjælp hinanden.
Mød med dine billeder op klokken 10 - udstillingen åbner klokken 13.
lav et kort med navn, pris og mobil-paynummer til hvert billede.
Tilsyn: Du er selvfølgelig velkommen til at være der hele tiden, men find 2 ansvarlige til første dag.
Niels Jørgen og en mere - hvem? er tilsyn på 2. udstillingsdag.. Find en til tredje dag.
Alle kommer til nedtagningen klokken 16.10.
Hvis du er forhindret, så træf aftale med andre omkring dine billeder.
Priser bestemmer du selv. Betaling er smartest på mobil pay. Kunden kan tage medtage sit billede
direkte ved købet.
Formanden sørger for udstillingsplakat og pressemeddelelser.
Lørdag 3.august Stændertorvsudstilling
Erik Poulsen har omkring 1.maj udsendt mail om at udstillingen på Stændertorvet bliver 3. august,
alternativt 10. august 9-14. Interesserede tilmeldte bliver kontaktet af Erik omkring 1.juni. Evt
spørgsmål rettes til Erik.
Torsdag 15. august Kællingehaven
Tilmeldingsfrist til udstillingen Kællingehaven. Efter alle tilløb, inspirationsture, bekymringer, nej
fra Sct Hans' Have, tab af Farver Hammer mm. så meddeler jeg hermed, at jeg har fundet et nyt
udstillingssted til Kællingehaveudstillingen. Det bliver i den trekantede foyer i Himmelev
Sognegård, et lyst og venligt område med gode ophængningsmuligheder. Indlevering og
ophængning 6 september, fernisering med musik og et lille glas ved menighedsrådet 8. september.
Tilmelding til formanden Rasmussennj@gmail.com med forventet antal billeder og størrelser, så

udstillingen kan planlægges videre. Afhængig af tilmeldingen kan der forekomme en mild censur,
men det må vi se på. Der kommer også lidt praktiske opgaver, men det fordeler vi senere.
Lørdag – søndag 30.august og 1.september et weekend-kursus
i Halvcirklens Hus arrangeret af Halvcirklen og aftenskolen ROSA med Bjørn Kirk som instruktør
Rum og dybde i dit maleri, med egne materialer. Se nedenfor:

Kurset koster 500. Tilmelding skal være til Rasmussennj@gmail.com efter 1.juni. Så går jeg vider
med det praktiske.
Kurset er til Halvcirklens medlemmer, der først skal have lov til at melde sig, derefter til
Onsdagsmalerne og hvis ikke der er fyldt op, så kommer det ud i et større forum. Med
malergruppen Halvcirklen har jeg aftalt, at hvis der skulle være flere pladser på de kurser, som vi

arrangerer, så skulle vi tilbyde disse til hinandens medlemmer. Det første af den slag tilbud kommer
her: Rum og dybde i dit maleri – se beskrivelsen ovenfor. Kurset holdes i weekenden i Halvcirklens
Hus på Kildegården, Læreren er Bjørn Kirk, som er en god og kontant underviser. Han underviser
på Rosa Aftenskolen med almindelige aftenskolehold om dagen i ”Kunstens Hus” på Kildegården,
men laver også kortere emnebegrænsede kurser ”på bestilling”. - Rum og dybde i dit maleri – med
Halvcirklen er sådan et bestillingskursus. For tiden går jeg selv på et af hans kurser over tre
tirsdage, hvor emnet er mal i det fri, og jeg synes, at jeg får meget ud af det. Han er den type, som
jeg har ledt efter længe, og som jeg har en forventning om også vil passe rigtig godt til mange af
Onsdagsmalerne. En slags ”huslærer” måske?
På længere sigt vil jeg gerne knytte Bjørn Kirk til Onsdagsmalerne ,sådan at vi ”bestiller” et ad hoc
kursus om et bestemt emne og gennem aftenskolen Rosa – hvorved der er tilskud og lokale – får
oprettet et hold, der er åben for alle, men hvor Onsdagsmalerne har en ”forkøbsret” i forhold andre
foreningsmedlemmer eller interesserede. Temaerne kunne være Hvordan kommer jeg fra naturen
og det naturalistiske til det abstrakte? - sådan som mange foreslog ved sidste generalforsamling.
Himlens mange Farver.. Den der satans grønne.. Hjælp min forgrund .. Altså veldefinerede deldicipliner.
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
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. Du vil derefter få nærmere besked.
Lørdag 16.november Hyggetur
Vi laver en hyggetur med koner og mænd, godtfolk og kærester over til Kerteminde og besøger
Johannes Larsen Museet. Der er en særudstilling med fuglemalerier, og I kan jo prøve at gætte
hvem der er med i den. Tillykke Sten! Det bliver noget med samkørsel og splejsning til udgifterne.
Det er i god tid, der bliver varslet, men bloker allerede din kalender nu. Du får endelige detaljer
senere.
Torsdag 5.december julefrokost
Julefrokosten Lokalet er reserveret til den 5. december samme sted og samme tid som sidste år.
Skriv det ind i kalenderen allerede nu.
Bestyrelsen vil fremover forøge at holde møder med torsdage som den faste ugedag til evt. møder.
På bestyrelsens vegne Niels Jørgen

