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Årets første aktivitet var et meget spændende serigrafikursus i februar med André Moulin. 
Inden kurset havde Kunstværkstederne i Helsinge holdt en caféaften med André, hvor alle var 
inviteret. 

Vi holdte et medlemsmøde i foråret, hvor der desværre ikke dukkede så mange medlemmer op. 
Der er gerne lidt mere interesse for medlemsmødet, vi holder sidst på året, hvor vi planlægger det 
nye års aktiviteter. Vi havde et møde i november, hvor vi planlagde kalenderen for 2018. Hvis der 
ikke viser sig et akut behov, holder vi kun et efterårsmøde i 2018.  

På en rigtig fin majdag, havde Katrin arrangeret en udflugt til Christania, hvor vi fik en guided 
rundvisning og inden vi tog hjem spiste vi på en restaurant derinde. Det var en rigtig god tur, dem 
kan vi godt bruge flere af. 

Ca. 11 medlemmer udstillede i apr/maj i Ågalleriet i Frederiksværk. Søs og Lis havde arrangeret, 
det blev en rigtig flot udstilling. Vi var heldige, at der var kræmmermarked rundt om os på hele 
krudtværksområdet den sidste weekend, så vi fik rigtig mange besøgende. 

Vanen tro deltog vi i Tisvilde Billedfestival i juli med det store telt fyldt med udstillere. En del 
medlemmer udstillede i egne pavilloner, så vi var godt repræsenteret. 

I starten af august blev teltet igen slået op, denne gang på Kildemarkedet i Tibirke. Det blev, som 
det plejer, en rigtig god weekend.  

I august udstillede nogle få medlemmer fra 51 i Det Gamle Posthus i Gilleleje. 

I slutningen af august var der fart på malingen, da der var weekendkursus med Robert McLean.  

I starten af oktober var der endnu engang kursus i lercroque med Jeanette Brøndsted, fantastisk at 
se de flotte figurer, der dukker op af leret. 

I efterårsferien udstillede 12 medlemmer i X-Porten i Hundested, Lise og Suzanne havde 
arrangeret udstillingen. Vores store A-skilt har vi udlånt til X-porten, det er altid svært at få det  
opbevaret. 

Igen var årets sidste kursus et portrætkursus med Mads Rye i november. Mads måtte dog aflyse, 
og kurset blev flyttet til 2018, hvor det blev afholdt i februar. 

Vi har 4 udstillinger på programmet indtil videre i år. Billedfestival i  juli, Kildemarkedet og X-Porten 
i Hundested i august og Gulddyssegaard v/Roskilde i september. 

Sidst på foråret er der planer om en udflugt/tegnekursus på Tegners. 

Efteråret byder  på mindst 2 kurser  -  Papmache med Jette Botschinsky og portræt/art maling med 
Carsten Krogstrup på Kunstskolen Guldborgsund. 

Der arbejdes også på en udflugt til Davids Samling engang til efteråret. 
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