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Utroligt at der allerede er gået et år fra vi var her sidst. Der må trods alt være en mening med at vi
hedder 51, for ligesom sidste år, endte vi med at være 51 medlemmer ved årets slutning (og vi har
ikke snydt).
Vi har haft en hel del aktiviteter i 2016, og vi har faktisk fået meget positive tilbagemeldinger på
det meste. Stemningen bland medlemmerne, når vi mødes, syntes jeg altid er meget positiv.
Årets første aktivitet var et meget fint fotokursus i maj, som Katrin og Ralf holdt på Møllestien,
I maj havde vi forårets medlemsmøde og i juni var der undervisning i croquis-/modeltegning med
Pia Pape, det blev holdt hos Yvonne i Tibirke.
Juli var udstillingernes måned. Hele juli udstillede 11 medlemmer fra 51 i Det Gamle Posthus i
Gilleleje, hvor Søren Brøns og Lene Kjer var tovholdere og gjorde et stort stykke arbejde, for at få
det hele til at fungere.
Vi var med på Billedfestivalen med vores telt, som var fyldt helt op med udstillere.
Den sidste uge i juli udstillede 10 medlemmer i X-Porten i Hundested, der kom rigtig mange
besøgende og næsten alle fik solgt rigtig godt
I starten af august blev teltet igen slået op, denne gang på Kildemarkedet i Tibirke. Det blev, som
det plejer, en dejlig og hyggelig weekend.
I oktober blev der holdt et weekendkursus i tegning /akvarel, med Pia Pape som underviser. Pia
lagde selv hus til kurset .
Igen var årets sidste kursus et portrætkursus med Mads Rye i november.
Der var også medlemsmøde i november, hvor vi brainstormede om kurser og udstillinger i 2017.
Vi har 5 udstillinger på programmet indtil videre i år. Den første er allerede igang, det er i Ågalleriet
i Frederiksværk, hvor der er 11 medlemmer, der udstiller frem til den 7. maj. Billedfestival 9. juli,
Kildemarkedet 5.-6. august, ’Det Gamle Posthus’ i Gilleleje i en del af august, og i efterårsferien
udstiller vi igen i X-Porten i Hundested.
Efteråret byder også på mindst 3 kurser - Maleri med Robert McLean, Lercroquis med Jeanette
Brønsted og portrætmaling med Mads Rye.
Og endelig har vi en udflugt den 3. maj til Christania.
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