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I september og oktober udstillede Michael på Galerie ART
CRU i Berlin. Michael og Peter + to fra Michaels familie var
med til ferniseringen. Det var en skøn, lun aften og der var
stor opmærksomhed omkring Michaels skrotskulpturer.

Lige før efterårsferien tog vi på studietur til København. En tur
med mange forhindringer. Først var toget forsinket, så var der
statsbesøg i Riddersalen på Christiansborg. Det betød, at vi ikke
som planlagt, kunne se Dronningens gobeliner.
På trods af alt, havde vi en dejlig tur. I stedet for gobeliner så vi
de kongelige stalde med alle de fine heste. De boede sandelig
også fint. Og vi så kareterne, som de kongelige bruger bl.a.
guldkareten.
Bagefter kørte vi med S-toget til Værløse, hvor vi besøgte et
nyåbnet galleri for outsider kunst: COAG. Lars Egeris og Kristine
Kimø, der står bag, har været på Snurretoppen mange gange og
hentet værker til udstillingen. Bl.a. af Hans, Gitte og Michael,
samt masker lavet af forskellige af skolens elever. Vi er rigtig
glade for samarbejdet…..de sælger mange værker 

Og endnu en udstilling: Kirsten og Laila udstiller
frem til d. 15. dec i Sund By Butikken. Temaet er
dyr. Kirsten udstiller sine flotte, store billeder af
vilde dyr og Laila udstiller skønne keramiske dyr.
Man skal være hurtig, hvis man vil sikre sig et
kunstværk – også her blev der solgt meget ved
ferniseringen.

På keramikværkstedet laver Jane og
Gitte kæmpekrukker og Mark har
gang i en Reeper.
Hvert år er vi i Sønderbro Kirke op til jul. Vi
deltager i en kort gudstjeneste og drikker
efterfølgende kaffe med guf i
menighedslokalerne.
Anne Marie, som man ser på billedet er blevet
en ven af skolen. Hun er nu gået på pension,
men vi holder fast ved traditionen.
En anden tradition er vores åben hus
arrangement i dec. Det glæder os hvert år at
se familie og venner af skolen.
I år skal vi desuden fejre Gitte og Laila’s 10 års
jubilæum.

Sååå…sæt lige i kalenderen d. 14. 12
kl 13.30 – 16.30
Sidste skoledag 16.12 og første skoledag 4.1
Herfra kunstskolen ønsker vi rigtig glædelig jul
– Jette, Peter, Stig og Ulla
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