[Skriv her]

Kære Onsdagsmalere
Godt nytår til jer alle! I er forhåbentlig kommet godt igennem nedlukning og den mørke tid. Dejligt
at vi nu begynder at kunne mærke, at eftermiddagen langsomt bliver længere og længere, og at
der også ser ud til at være lys forude med hensyn til coronasituationen.
Så vi håber på at kunne lave forskellige ting sammen i årets løb
Møder
Vi har fastsat generalforsamlingen til torsdag d. 28. april kl. 18.30. Vi gik glip af julefrokosten, så
derfor holder vi generalforsamling først og fortsætter bagefter med spisning og hyggeligt samvær.
En anden mulighed for at mødes i foråret bliver tirsdag d. 10. maj, hvor vi laver en udflugt til
Bidstrupskovene, hvor der er en kort gåtur hen til et smukt sted ved et shelter med bord og bænk,
hvor vi kan udfolde os med skitsebog og fotoapparat – og madpakke! Bestyrelsen lægger biler til,
og I hører nærmere senere.
Bestyrelsen håber stadig på (og arbejder på) at få et lokale, hvor vi har mulighed for at mødes en
gang om måneden.
Udstillinger Indtil videre satser vi på følgende udstillinger i årets løb
•
•
•
•

Kunst i pinsen 4.-6. juni i Slusehuset
5 på stribe i Palæfløjen i juli måned
Stændertorvet d. 6. august
Roskilde Kunstrunde i september

I hører nærmere, når der bliver tilmelding til de enkelte udstillinger.
Finn Gaunaa udstiller i Bridgehuset i februar, og efter ham følger Birgit Wisti i marts-april.
I Svogerslev Sognegård udstiller undertegnede 19.-20. marts og følgende uger sammen med Peter
Hartmann Wegeberg fra Halvcirklen.
Husk, at vi gerne her i brevet nævner jeres udstillinger andre steder end gennem Onsdagsmalerne,
bare I informerer os om dem. Mail til undertegnede på hbjoghbk@gmail.com
Hjemmesiden er blevet stabiliseret. I er jo stadig velkomne til at melde ændringer ind til Finn
Gaunaa på finn@gaunaa.com
Rabat er godt – og Beckers Farvehandel giver 20% rabat på alt undtaget materialer til indramning,
når du er medlem af Onsdagsmalerne!

Venlig hilsen
Hanne Balslev Knudsen

