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Endnu en maleweekend
på Møllestien
Traditioner har det med at opstå ubemærket og
utilsigtet. Denne gang var tredje i rækken af
malesammenkomster, som tilbydes af Lis og Hans
Laurits i det sene efterår. En tradition er skabt.
Formålet er at afprøve egne grænser og, måske, finde
ny inspiration til maledagene på maleværkstederne.
Princippet er, at deltagerne, maksimum 12, laver fælles
maleøvelser eller arbejder mere eller mindre
selvstændigt after et oplæg, som skal følges. Den
såkaldte kunstneriske frihed ligger således ikke i emnet,
men i måden, opgaven besvares.
Der spises morgenmad og frokost sammen og der
hygges igennem!
Også i år var der tre opgaver:
En fælles øvelse med inspiration i grafittien, hvor en
udvalgt tekst-tag blev fyldt ud med dyremotiver.
Resultatet blev et billede på 2,4 x 1,2 m. Ud over
akrylmaling blev der brugt spray-maling til taggen.
En øvelse, hvor hver deltager udvikler sit eget ‘alfabet’
af kvadrater. Hver deltager fik til opgave at male fire
kvadrater, eller hvad der skal til, for at opfatte
kvadraterne. Her arbejdes med former og mellemrum,
som i princippet kan sammenlignes med det arbejde,
som grafikere udfører for at designe et alfabet.
(Fortsættes næste side)

Bestyrelse
Lis Glidal, formand
Kløvermarksvej 7, Annisse N.
3200 Helsinge
Tlf. 48 79 64 24
E-mail: lisglidal@hotmail.com
Hans Laurits Jørgensen, næstformand
Østre Allé 60
3250 Gilleleje
Tlf. 23 34 25 53
E-mail: hans.jorgensen@fasttvnet.dk
Peter Christiansen, kasserer
Bragesvej 36
3210 Vejby
Tlf. 48 70 98 32
E-mail: peter211.christiansen@gmail.com
Dorte Bjørndal
Stationsvej 23, st., 3210 Vejby
Tlf. 30 55 29 58
E-mail: dsl348635@vip.cybercity.dk
Hanne Stender
Bækkebrovej 21
3220 Tisvildeleje
Tlf. 27 62 47 24
E-mail: hannestender@mail.dk
Jens Jørgen Hyldig-Nielsen
Paradisvænget 7
3400 Hillerød
Tlf. 24 44 50 32
E-mail: info@gribskovvinimport.dk
Iben Witt Nielsen
Ellemosevej 1B, Ramløse
3200 Helsinge
Tlf. 48 71 26 52
Suppleant:
Lone Tendal
Gl.Frederiksborgvej 59
3400 Hillerød
Tlf. 48 26 50 57
E-mail lonetendal@mail.dk

(Tegning: Jan Hovald)

Croquis-aftener
starter igen

Til croquis venner og dem der vil prøve kræfter med nye kompetancer, så har
vi et tilbud du ikke må sige nej til.
Vi skal være mindst 12 personer, og du kan tegne og male, ganske som det
passer dig, det bliver på følgende datoer; tirsdag den 3/4, onsdag den 18/4 og
onsdag den 9/5-2012, alle dage kl. 19.00 - 21.00, der vil være en te/kaffe
pause,Vi sørger for croquis modellen.
Alt henvendelse sker til Lone -tlf.4826 50 57 der er telefonsvarer, som jeg aflytter hver dag.
Med venlig hilsen Lis Glidal og Lone Tendal
(Fortsat fra forsiden)

Kontaktpersoner:
Grafik:
Else Haakonsson
Tlf. 48 21 80 53 (Eft. 13.00)
E-mail: grafik-maleri-esh@paradis.dk
Keramik og portrættegning:
Iben Witt Nielsen, tlf. 48 71 26 52
Mal og Spræl:
Hanne Stender, tlf. 27 62 47 24
Malergruppe - mandag:
Lis Glidal, tlf. 48 79 64 24
Kunst og Kage:
Bent Foerlev, tlf. 49 71 84 05
Molevitten:
Birthe Strøby Schacht, tlf. 48 79 73 28
Foto / mørkekammer:
Niels Verner Nielsen
Tlf. 48 71 28 48
E-mail: nvn@nielsv.com
Hjemmeside:
www.moellesti.dk



En tredie øvelse tager udgangspunkt i
avisbilleder. Mange billeder forstås kun
i sammenhæng med overskrifter eller
tekst. Når billedet tages ud af dets
kontekst, er der fri bane for beskueren
til at lægge i det, hvad man lyster.
Opgaven gik ud på at fortælle ens egen
historie med udgangspunkt i billedet,
naturligvis således at den blev
forståelig.

Resultatet blev en udstilling af
‘værkerne’ på Møllestien. Endnu en
god oplevelse. Ud over at være tredje
gang, at vi mødes og maler er det
også tredje gang at Flügger donerer
farver. En dybfølt tak for det.
Lis og Hans Laurits

Generalforsamling
Der indkaldes til den årlige generalforsamling i Kunstværkstederne Møllestien torsdag 29. marts kl.
19.00.
Generalforsamlingen holdes på Møllestien 3, Helsinge.
Dagsordenen er ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forgangne år
3. Gruppernes beretning
4. Fremlæggelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse, 2 suppleanter og 1 revisor
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.
Tre medlemmer er på valg til bestyrelsen. Det er Hans Laurits Jørgensen, Dorte Bjørndal og Peter Christiansen.
Medlemmer, der har betalt kontingent for 2012, og hvor betalingen er registreret inden den 29. marts, har
adgang til generalforsamlingen.
Af hensyn til traktementet bedes man orientere Lis Glidal om deltagelse i generalforsamlingen.

Forslag om etablering af et
kunstbibliotek på Kongensgave

Kommunen har forespurgt Kunstværkstederne, om der er interesse for at låne nogle
ledige lokaler i Kongensgave, som er Helsinges bymuseum.
Mit forslag er, at vi opretter en autonom gruppe under Kunstværkstederne med henblik
på at etablere et kunstbibliotek, hvor borgere, virksomheder og kommunale myndigheder kan leje/låne kunst.
København har i mange år haft et kunstbibliotek. Der er mere herom på www.kunstbiblioteket.dk
Forslag til rammerne for aktiviteten
Formål:
Formålet med biblioteket er at skabe et udstillingsvindue for medlemmernes kunst og
synliggøre aktiviteterne på Møllestien.
Drift:
Kunstbiblioteket drives af en biblioteksgruppe under Kunstværkstederne.
Medlemskab forudsætter medlemskab af Kunstværkstederne og aktiv deltagelse i gruppens arbejde, herunder markedsføring, ophængning, pasning m.m.
Alle medlemmer kan deltage.
En repræsentant for bestyrelsen skal være medlem af gruppen.
Vilkår og betingelser:
Biblioteksgruppen fastsætter de nærmere betingelser for deltagelse, arrangerer aktiviteter til fremme af kunstbiblioteket, udarbejder kontrakt til brug ved udlån/udlejning, fastsætter eventuelt kontingent samt de økonomiske rammer for biblioteket, f.eks. fastsættelse af lejepris, kontingent, betaling til kunstnerne osv.


Pia Vestmar

Husk at betale
kontingent
med computeren
Husk at betale kontingent for det nye
år. Det sker lettest og billigst via Netbank til foreningens konti i Danske
Bank.
Det er reg.nr. 1551, kontonnummer
3158101.
Hvis man ikke har mulighed for at indsætte betalingen på foreningens
konto via computeren, kan man få
udleveret girokort til indbetalingen
hos Lis Glidal.
Kontingentet for 2012 er kr. 250,-.

Forårsudstilling
med store
landskaber

Kunstværkstedernes forårsudstilling i Kulturhuset i Helsinge vil i år strække sig over
næsten en måned.
Der er fernisering den 2. maj, og udstillingen varer til den 29. maj.
Bestyrelsen har besluttet, at udstillingen
skal have et tema i år, og det bliver ”Landskaber”. Det sker med den tilføjelse, at
landskabet også kan rumme mennesker,
dyr, fugle og andet.
Desuden ønsker man billeder i stort
format. Billederne skal være mindst 50
gange 50 centimeter
Der vil senere bliver udsendt meddelelse
med mere praktiske oplysninger om ophængning af værkerne og om ferniseringens forløb etc..

Café-aften
med Iben Witt
Årets første café-aften bliver torsdag den
26. januar kl. 19.00.
Kunstværkstedernes mangeårige medlem
Iben Witt Nielsen vil fortælle om sit aktive
liv som scnograf, maler og keramiker.

Guitarmusik
og fællessang
Maleren Per Christoffersen, der besøgte
Møllestien ved en café-aften sidste år,
kommer igen torsdag 8. marts.
Per Chrisoffersen medbringer sin guitar
og vil underholde med musik. Teksterne til
sangene deles ud til deltagerne, så alle
har mulighed for at synge med.
I forbindelse med café-aftenen åbner Pia
Vestmar og else Haakonsson en udstilling.

Jeg takker for al den opmærksomhed på min 70 års fødselsdag i Kulturhuset d. 26.
okt.
Lis Glidal

Weekend-kursus
om fuglemaleri

Huset optaget
to lørdage

Lis Glidal er instruktør på et malekursus i
weekenden 12. og 13. maj, begge dage kl.
10.00 - 15.00.

Huset er optaget to dage i forårssæsonen.

Kurset foregår på Møllestien, og emnet er
fugle.
Henvendelse skal ske til Lis Glidal på tlf.
42 73 07 03

Det er lørdag den 21. januar fra kl. 10.00
og lørdag den 10. marts kl. 10.00 - 14.00.
Gribskovmalerne disponerer over huset
de to dage.

Bladet er redigeret af Lis Glidal, Hans Laurits Jørgensen, Iben Witt og Lone Tendal. Teknisk tilrettelægning: Niels Verner Nielsen. Tryk: BUWI Grafisk.


