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Fredensborg Ny Kunstforening

Læs om: Forårsudstillingen 2017 – Åben hus i Atelier FNYK –
Program for efteråret – Ideer: Vådpalet og kunstnermaterialer
fra England – Heldagstur til Swanernes Malergård – Tur til Nivågård
malerisamling – God og kreativ sommer!

Forårsudstillingen
2017

Forårsudstillingen 29.-30. marts var igen en stor succes
Mange fine værker var udstillet i hele kulturhuset i Fredensborg. Alle tre etager
var i brug. Udstillingsgruppen arbejdede til sidste øjeblik før åbningen for at de
sidste detaljer kom på plads.
Udstillingen havde en meget høj standard. Vi glædede os over at se flere nye
medlemmer udstille. Nogle udtrykte, at det var allerførste gang de udstillede.
Det er altid godt at se, hvor spændte alle er op til
udstillingen – og hvor stolte alle er, når dørene går op.
Det betyder noget særligt for os alle.
Vi er allerede gået i gang med at gøre vores tanker om
efterårsudstillingen i oktober.

www.fnyk.dk
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Åben hus i
Atelier FNYK
Der var godt besøg
ved det åbne hus i
foreningens atelier,
på Højvangen 25,
den 21. maj.
FNYK elsker musik
til arbejdet. Aase og
Solveig spillede renæssancemusik og der blev
danset kædedans.
Der er ca. 20 brugere
af atelieret. Brugerne arbejder i lokalerne på skift alt efter, hvordan det passer
med ens tid. Udgiften til en plads i atelieret er særdeles rimelig.
Oplysninger om leje mv. får du hos Elsebeth Holm Kristensen på
mail: elsebeth@rocketmail.com
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Program 2017
Følg med på foreningens hjemmeside: www.fnyk.dk

Lysfest på Tegners Museum,
Fredag den 1. september.

Omvisning på det Kongelige Teater,
Den Gamle Scene, først i oktober.

Efterårsudstillingen
den 14.-16. oktober 2017.
Ophængning den 13. oktober
i Kulturhuset, Fredensborg gamle Bio.

Workshop om særlige maleteknikker
og spændende fotografi i november.

Du får nærmere oplysninger om tidspunkter mv. hurtigst muligt.

Aktiviterne er tilbud til dig, der er medlem af FNYK.
Aktiviteter er vigtige for foreningens fremdrift.
De er til for at skabe oplevelser og kunstnerisk inspiration og ny læring.
Og så er der det sociale liv. Mange medlemmer har fået nye venner.
Flere er blevet inspireret til prøve nye teknikker og nye motivverdener.
Hvis du har en god idé til en tur eller arrangement,
er du velkommen til at maile til Jørgen Hedegaard, jh@artmind.nu.
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Vådpalet og kunstnermaterialer
fra England
af Anne-Marie Læssøe

Ideer

Jeg har i flere år købt Kunstmaterialer fra England da udvalget er meget stort,
servicen er i top, og priser og porto er yderst rimelige.
Ken Bromley Art Supplies: https://www.artsupplies.co.uk/
Hjemmesiden er meget brugervenlig – det er nemt at finde det man søger,
og ved flere af varerne er der en lille video der oplyser om varen.
Har man brug for hjælp, kan man komme i kontakt med dem online,
med det samme.
Jeg har altid været yderst tilfreds med at handle hos dem
Her kan deres katalog downloade: https://www.artsupplies.co.uk/
info-download-catalogue.htm?utm_source=Ken+Bromley+Art+Supplies+
Newsletter&utm_campaign=85ba487383-EMAIL-Cover-Comp-ReminderMay-17&utm_medium=email&utm_term=0_4fa86c4fb8-85ba487383423118669&goal=0_4fa86c4fb8-85ba487383-42311
(du kan evt. kopiere linket og bruge det i din web-browser)
Jackson Art Supplies: https://www.jacksonsart.com/
Jackson har også et stort flot udvalg og meget fin service.
Hjemmesiden er ikke helt så brugervenlig. De har nogle varer som
Ken Bromley ikke fører, og omvendt. Her kan alle deres kataloger
studeres online: https://www.jacksonsart.com/catalogues

Medlem af FNYK
Anne-Marie
Læssøe
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Britisk maler Bob Davies
Da jeg for nogle år siden ønskede at lære at male, søgte jeg på nettet og fandt
britiske Bob Davies. Han er en munter og hyggelig lærer.
Så jeg købte hans Akvarel og Akryl DVD kurser.
Det har jeg lært rigtig meget af.
Her er links til hans sider:
http://www.how-to-draw-and-paint.com/
http://www.how-to-draw-and-paint.com/art-instruction-videos.html
https://www.arttutor.com/artists/bob-davies
På Youtube er der masser af videos med undervisning:
https://www.youtube.com/user/BobDavies88/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=Bob+Davies+artist
Noget af det første jeg lærte, var at lave en vådpalet da akrylmaling tørrer
meget hurtigt. Den er genialt, da de koster en mindre formue i kunstbutikker.
Her viser Bob hvordan man laver den:
https://www.youtube.com/watch?v=L662GWRU0Bk

Ideer

Det eneste der skal bruges er: køkkenrulle, bagepapir og en lav plast box
med tætsluttende låg

Vådpalet.
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Heldagstur til
Swanernes Malergård

Fnyk havde arrangeret en
heldagstur til Malergården
i Odsherred den 11. juni.
Selv om tilslutningen desværre ikke var prangende,
havde syv medlemmer en
fantastisk tur til Swanernes Malergård.
Stedet var meget charmerende og ligger formidabelt smukt ned mod Lammefjorden og står
med det originale inventar og adskillige hundrede kunstværker.
Under valnøddetræet på gårdspladsen spise vi
vores medbragte mad hvorefter fik vi en spændende rundvisning i hovedbygningen, af en engageret guide. Herefter drak vi
kaffe i den gamle hestestald, gik rundt igen på egen hånd og et par stykker af
os fik tegnet og malet en times tid, inden turen igen gik mod Fredensborg.
En lang, men på alle måder, spændende, inspirerende og smuk tur.
Aase Bergstrøm og Lisbeth Nylén har taget fotos på turen,
som er lagt på vores Galleri FNYK, www.fnyk.dk – og de kan anbefales at se!
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Tur til Nivågård malerisamling

Den 7. maj var der tur til Nivågård Malerisamling.
Programmet var denne gang rundvisning på museet,
hvilket var spændende. Vi blev opdateret på klassisk kunst,
på Rørbye, Anker og Blunck. Efter rundvisningen var der tid til
kaffe og kage i cafeen og en rundtur i museets flotte have.
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God og kreativ sommer!

Alle medlemmer ønskes en god sommer!
Vi mødes igen efter ferien med ny inspiration.
Der edr sikkert mange, der besøger kunstmuseer og udstillinger.
Galleri FNYK, foreningens digitale galleri er et besøg værd på en regnfuld sommerdag.
Hvis du mangler at melde dig til med dine værker, skal du bare maile til
Jørgen Hedegaard, mail: jh@artmind.nu – så kan du hurtigt blive synlig for
hele Verden på

www.fnyk.dk

Redaktion og design: Jørgen Hedegaard, mail: jh@artmind.nu, juni 2017
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