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Vi startede året med et altid populært portrætkursus med Mads Rye, som blev afholdt i 
Kunstværkstedernes lokaler på Møllestien i Helsinge. 

Samme sted blev der holdt endnu et kursus i april. Denne gang var det et kursus med Lene 
Sandvang. Titlen var blindkontur, StreetArt og tekster i maleriet, et meget spændende kursus med 
masser af farver og fri fantasi. 

Den 18. maj havde Søren Brøns arrangeret en tegnetur til Rudolph Tegners Museum og 
Statuepark.  Forløbet varede 3 timer, der blev startet med at kunsthistoriker Dina Rawat fortalte om 
Tegner, og derefter var der tegneopgaver. 

Sammen med Kunstværkstederne på Møllestien, blev der arrangeret et serigrafikursus i juni. 

Vi deltog igen i Tisvilde Billedfestival i juli. Der var ikke så mange, der ønskede at udstille i 
fællesteltet, så vi nøjedes med en lille telt denne gang. 

I starten af august blev det store telt slået op, hvor vi deltog på Kildemarkedet i Tibirke. Det blev, 
som det plejer, en rigtig god oplevelse.  

I slutningen af august udstillede 13 medlemmer i X-Porten i Hundested, hvor vi havde lejet begge 
rum i 5 dage. Der er altid dejligt på havnen i Hundested, mange mennesker og der var også godt 
gang i salget. Det var en meget fin udstilling. 

Nogle prøvede at arrangere en udstilling på Gulddysse Kulturgård i Gundsømagle ved Roskilde, 
men der var desværre ikke nok tilslutning. Måske er det også lidt for langt væk. 

I starten af oktober drog en flok til Falster, hvor vi havde portrætkursus med Carsten Krogstrup på 
Guldborgsund Kunstskole. Vi spiste på den Kinesiske Restaurant Asia i Nykøbing Falster for 
derefter at overnatte på Bellingegård hos søde Anne. 

Vi har holdt et medlemsmøde på Kildegården i Tisvilde i starten af februar i år. Det var dejligt, at så 
mange medlemmer havde mulighed for at møde op. Anne Marie Valton fortalte om sin kunst med 
ikonmaleri. Der kom en række forslag til aktiviteter på tavlen. Det første kursus, som var et 
lerkursus i Helsingør, var der desværre ikke nok tilslutning til. Det næste kursus er et weekend-
portrætkursus i starten af maj, hvor vi skal nå at male 2 portrætter efter levende model. Kurset 
bliver afholdt i Kunstværkstedernes nye maleværksted i Blok 4 på Ramløse Skole.  

Der arbejdes også på en udflugt til Davids Samling, det bliver måske i foråret, igen en tur til 
Tegners den 18. juni, og i august gælder det Kildemarked og X-porten. Der arbejdes også på at 
arrangere flere kurser, bl.a. papmache med Jette Botschinsky, portræt med Carsten Krogstrup på 
Kunstskolen Guldborgsund og lercroquis.  
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