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Event:

Torsdagsåbent 19 – 21
Vi arbejder, drikker kaffe og snakker på tværs af grupperne. Der er åbent for alle, både
medlemmer og ikke medlemmer.

Croquis tegning
Tirsdag d. 21.02.2017
Lørdag d. 25.02.2017
Lørdag d. 11.03.2017

kl.: 19-21
kl.: 13-15
kl.: 13-15

Pris: 50,- kr. pr. gang.
Alle er velkommen, ingen tilmelding.

Forårsudstilling - 2017
Vi holder en malerworkshop i Kunstværkstederne.
Weekenden d. 1. og 2. april kl. 10.00 til 16.00
Max. 10 deltager.
Tilmelding til Lis Glidal inde 18. marts på lisglidal@hotmail.com eller mobil: 4273 0703
Selve forårsudstillingen er i perioden, den 29. april til 12. maj
Deltager bedes skrive sig på tilmeldingsliste, der er opsat på opslagstavlen i huset, med
navn, telefon / mail og type af kunstværk.
Der er ophængning, den 28. april kl. 10.00.

Generalforsamling
Huset på Møllestien 3, 3200 Helsinge
Torsdag den 23. marts kl. 19:00
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde i
skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Fra værkstederne:
Som noget nyt havde vi ler croquis i Møllestien.
Der var stor tilmelding og alle arbejdede koncentreret i 4 x 20 min.

Påskens dage
Der var 8 kunstnere der udstillede meget varierende kunst i alle påskens dage. Første dag var der en
fernisering med ca. 30 deltagere.

Forårsudstillingen
Hvor vores mail art var med.

Besøg på Malergården: Sigurd Swanes originale kunstnerhjem
(rundvisning)
På Malergården træder du ind i en ægte tidslomme. Ind i familien Swanes velbevarede kunstnerhjem, hvor
lysindfaldet fra den glitrende fjord, lugtene og møblerne i de gamle stuer er de selvsamme, som
kunstmaleren Sigurd Swane og hans familie var omgivet af fra midten af 1930'erne.

Torsdag aftner.
Torsdag aftner i forsommeren, hvor vi lavede eksperimenter med portrætter.

Sommerfest i juni
Alle havde taget en ret med til buffeten og alle blev mætte.
Planen var leg i haven, men regnen kom da vi var færdige med at spise, så vi skyndte os ind i
malerværkstedet og hyggede med små fortællinger og regne lege.

Efterårsudstillingen i kulturhuset.
Lis Glidal som har stået for husets udstillinger i en årrække takkede af og overlader opgaven til andre aktive
medlemmer af huset.
Tusind tak for alle årerne hvor de fleste år har været i samarbejde med Pia Vestmar.
Kunstværkstederne holdt efterårsudstilling i Helsinge Kulturhus og inviterer i den forbindelse til fernisering
med tale af Ulla Dræby lørdag 1. oktober kl.13-15. I alt 20 forskellige kunstnere var repræsenteret på
udstillingen samt to gæsteudstiller - Peter og Elisabeth Sylvester fra Unik Dansk Kunsthåndværk - med
super flot keramik.

Kulturnat Helsinge
Som i tidligere år benyttede vi Kulturnat Helsinge til lidt reklame for vores hus. På gågaden uddelte vi små
flyvers til folkemængden. Og på det lille torv ved legepladsen var der gratis portrættegning af festdeltagere
samt flisemaleri med kridt af kunstnere in spe (mest børn) blandt de forbipasserende.
Rigtigt mange kom forbi og fik en fin selvportræt med hjem, Eva, Ole og Jørgen knoklede hele aftenen, det
var absolut et hit.
I huset var mange kunster aktive og tog gladeligt imod de mange besøgende som ud over rundvisning og
information omkring huset fik en kop kaffe og et stykke lagkage.
Udenfor på frivillighedscenterets græsplæne havde vi opsat et par pavilloner, hvor der var mulighed for at
sætte sit aftryk på et fælles maleri, og Hans gav nogle numre med guitar og sang. Alt i alt en fin aften.

Cafe aften med Karen Lindberg
Som intro til efterårets croquis havde vi inviteret Karen Lindberg.
Karen fortalte om sit liv med kunst. Hun gav intro til hvordan man kan bruge akvarellen i croquis.
Efterfølgende fik vi mulighed for at prøve det af, det var en god aften, hvor vi alle gik hjem og var meget
inspireret.

Besøg på Willumsens Museum
En dejlig sommerdag i august kørte 20 medlemmer gennem det skønne sjællandske landskab til Willumsens
museum, hvor vi fik en meget kompetent og interessant omvisning af udstillingen "Farvefeber".
Fantastiske, noget usædvanlige, farve sammensætninger. Akustikken var desværre ikke så god, så nogle af
guldkornene var svære at fange

Cafe Aften på Kunstværkstederne Møllestien
Serigrafi med billedkunstneren Miller (André Moulin) fra Udsholt, tirsdag d. 24. jan 2017 Klokken: 19-21

Ca. 30 personer var mødt op for at høre Andrè Moulin fortælle om sin erfaring omkring serigrafiske
tryk. Han begyndte at male i 1989 og i 2007 begynder han at arbejde med Serigrafi og arbejder nu på at
udbrede kendskabet til serigrafiske tryk, fordi det har givet André mange gode oplevelser i processen
med fremstilling af serigrafiske tryk, som andre også kan få.
Der er ingen begrænsninger, der kan trykkes på alt. André havde taget flere emner med, blandt andet en
kuffert, hvorpå André havde trykt et let genkendelig serigrafiske tryk, som gjorde den let synlig i
lufthavnen bagage udlevering.
André fik selv hjælp af en pige til at komme i gang med serigrafi og har nu en butik, hvorfra man kan
købe de vigtige materialer til fremstilling af serigrafiske tryk, såsom collage væv af forskellig antal
tråde, Dirazo (blå emulsion til billede dannelse på collage væv, der er lysfølsom og hærder ved kraftig
lys) og Remco (afrensningsmiddel til fjernelse af overskudsfarve fra collage væv).
André arbejder med princippet - ingen spil af farve, så evt. overskuds farve ved serigrafiske tryk blev
altid anvendt på et andet stykke papir, som lå parat ved siden af. Dette papir kunne godt indeholde farve
fra mange tidligere tryk og i sig selv blive et spændende billede.
André gennemgik muligheder med serigrafiske tryk og der blev spurgt ind til selve fremstillingen af
serigrafiske tryk. Fra valg af motiv til overførsel på en fotokopi på A4-OH-plastik i stærk kontrast
(gråtoner er vanskelige at arbejde med). Motivet på A4-OH-plastik blev ved hjælp af kraftig lys overført
til den blå emulsion på collage vævet. De steder, hvor lyset ikke havde ændret emulsionen kunne
herefter vaskes bort og var klar til at lade farve trænge igennem collage vævet.

Ønskede man at fremstille større billede end A4, kan man sætte flere A4-OH-plastik sammen til et
billede før belysning (Husk større billeder kræver mere lys).
Efter pausen var der en demonstration af processen og klokken blev hurtig 21 og gå hjem tid.

Kontaktpersoner:
Mandag
Kontakt Susanne Strøyberg
Tlf.: 2984 6619
Mail: sanne.stroeyberg@.gmail.com
Tirsdagsmalerne
Lis Glidal
Tlf.: 4273 0703
Mail: lisglidal@hotmail.com
Billedmagerne
Ole Sørensen
Tlf.: 4971 7575
Mail: osrensen28@gmail.com
Portrætgruppen
Finn Falbe-Hansen
Tlf.: 4879 7715 mobil: 2160 5821
Mail: eeff-h@mail.tele.dk
Mollevitten
Birthe Stenalt Schacht
Tlf.: 2892 1106
Mail: B.Stenalt_Schacht@icloud.com
Grafik
Else Haakonsson
Tlf.: 2835 4100, efter 14-tiden, bedst aften. Ellers læg en besked.
Mail: artinfomails@gmail.com
Keramik
Sacha Eriksen
Tlf.: 2370 4024
Mail: Eriksensacha@gmail.com
Foto
Niels Verner Nielsen
Tlf.: 4871 2848
Mail: nvn@nielsv.com
Croquis
Sonja Lebeda
Tlf.: 2448 0976
Mail: Sonja@lebeda.dk
Sten- og skulpturgruppen
Bestyrelsen
Mail: moellestikunst@yahoo.dk
Webside
Gitte Marie Michelsen
Meddelelse om fejl i oplysningerne på Webside - http://www.moellesti.dk/index.php/med-lemmer/links - sendes til
moellestikunst@yahoo.dk

Slut på info.

