Aktiviteter på Møllestien i det første halve år.
I januar og februar blev der afholdt fire croquisaftener og en lørdag med ler croquis.
Alle gange med god deltagelse. Da der var mange på vente liste til ler croquis at vi
kunne afholde en ekstra gang.
Disse aktiviteter vil vi tage op igen til efteråret.

Cafeaften
Den 15. februar havde vi cafe aften med Margrethe Hansen, som fortalte om sit
arbejde og gav gode ideer til ler croquis. Tak for en hyggelig aften, hvor vi alle blev
klogere.
.

Margrethe fortæller om sine flotte
skulpture.

Urban sketching
1. torsdag i marts – maj havde vi åbent hus på Møllestien, hvor Eva
og Anne fortalte om ”urban sketching” og hvor der var mulighed for
at komme i gang med at tegne skitser af Helsinge, eller som
inspiration til at lave rejse bøger.

Udflugt til Grafikudstilling på
Hillerød Kunstforening den 12.april.

Vi mødtes på Batzkes Bakke ved indgangen til slotsparken og fulgtes ad gennem
parken til Annaborg, hvor Else Hårkonsson, som også udstillede, var parat til at vise
os rundt. Det var en meget flot udstilling og godt at have Else med til at fortælle.
Dejligt at se billederne udstillet i hele 3 rum.

Vi sluttede af med kaffe og kage og en
snak om udstillingen på Cafe Havehuset.
En god dag, dog måske lidt længere at gå end vi havde regnet med. 12 medlemmer
deltog.

Kunstværkstedernes forårsudstilling 14 – 28. april
Flot udstilling med både keramik, malerier og grafik. Også denne gang stod Kim Skou
for musikken, som indledte udstillingen, hvor ca. 70 gæster deltog i ferniseringen.
Morten Jørgen hold åbningstalen og havde mange rosende ord til os som forening, og
et ønske om, at der kunne findes nogle tilfredsstillende lokaler til os her i Helsinge.

Raku brænding
Søndag den 15/ 4 havde Anne Vagn– Hansen sammen med Ole Sørensen taget initiativ
til raku brænding på Møllestien. Det blev en hyggelig dag med mange fine resultater.

Picasso Keramik
Museumsbesøg på Louisiana den 8.maj
12 medlemmer deltog i vores tur til Louisiana, hvor vi havde en
rigtig god omviser, som guidede os gennem Picassos keramik. En
meget spændende udstilling både for keramikerne og malerne.
Efter frokost så vi udstillingen med den meget farverige tyske
kunstner Gabrielle Munter.
Et besøg værd – hendes
billeder kan ses til den 19/8

Kulturnat i Helsinge fredag d.1.juni
Traditionen tro deltog vi på kulturnatten med åbent hus og aktiviteter i gaderne.
Denne gang havde Eva og portrætgruppen m.fl. været initiativtager til at vi fik en
udstilling med ”Urban Sketching” op og stå. Tegnere havde været i gang med at lave
skitser fra Helsinge og omegn, men også skitsebøger fra rejser i udlandet blev en del
af udstillingen.

Desuden havde Lisbeth en udstilling af sine flotte raku brændte huse, som supplerede
tegningerne rigtig flot. Mairi og Lisbeth arbejdede desuden hele aftenen med
keramik, og talte med de besøgende. Dejligt med folk som har kendt huset i mange år.

Stor tak til alle som bidrog til den flotte udstilling.

I grafikken havde Helga Brugge en udstilling og et arbejdende værksted, som vagte
stor interesse for de besøgende, og som forhåbentligt kan være medvirkende til at
der kommer nye medlemmer.
Der var godt besøgt både i stuen og på 1. sal. med ca. 40 ude fra samt 30 medlemmer.
Vi havde en hyggelig aften, Hans havde bagt en kage og spillede af og til lidt på sin
guitar.
Ude i gaderne havde vi tegnere, som lavede skitser, og i teltet ude på Møllestien
havde børn og andre interesserede mulighed for at lære at lave skitser.
Else Hårkonsson havde stillet sin minitrykpresse op ude på gågaden, for at lave
grafikdemo, det gik fint.
Tak til alle jer som var med til at gøre Kunstværkstederne kendt på denne aften.

