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Sommerudstilling 2022
25. juni - 14. august
Akvarel, Ikon , Maleri på glaslamper og Smykker

Bitten Schmidt
Stenholmvej 5 Brandelev
4700 Næstved
95 år

Bitten Schmidt har udøvet sine kunstarter, siden hun var 16
år.
Hun har malet 11 år på Den kongelige Porcelænsfabrik.
Malet et halvt år på Porsgrun Porcelænsfabrik i Norge.
Privatundervisning på Ellen Rimstads Kunstindustri skole i
København.
Malet hos maler Villy Daugaard, Lundby.
Har i 39 år undervist i porcelænsmaling, tegning og akvarel
på aftenskoler.
Skiftende udstillinger lokalt og i Jylland.
Solgt 23 akvareller til Næstved Rådhus.
Permanent udstilling på Mogenstrup Kro

Lis Ekmann
Slotsbryggen 20.1.tv.
4800 Nykøbing F.
Mobil 24422362

Født 1938 i Thy
Startede som 17 årig med porcelænssmaling og underviste
på aftenskole, ungdomsskole og specialundervisning i 30 år i
Herning.
Herefter uddannede jeg mig til instruktør og det medførte
undervisning af lærer i Danmark, Norge.
Har haft udstillinger forsk. Steder i Danmark, Formland, Spanien, Italien, USA
Egen forretning og værksted i Løkken og Lønstrup- 14 år
Modtaget bronze medalje i New Orleans for smykker
Har værksted og udstilling på Galleri ”Matthies” Sdr. Alslev
permanent.

INDBYDELSE TIL FERNISERING PÅ SOMMERUDSTILLING 2022
lørdag den 25. juni kl. 13-17

Historie: 50 års venskab
Som startede på et kursus i Gødstrup ved Herning i 1972, hvor Bitten
Schmidt var kursist hos Lis Ekmann, der dengang boede i Herning.
Det har været så berigende i de mange år, udveksling af ideer og bare
det at følge hinandens udvikling. Dengang var det overvejende porcelænsmaling for begge, men efterhånden blev akvarelmaling, smykkefremstilling, glasmaling og Ikonmaling det foretrukne.
Det er derfor en stor glæde at vi to lidt ældre damer, henholdsvis 95 og
83 kan fremvise forskellige resultater af vores aktive og kreative liv, som
vi stadig dyrker.
Maling binder på porcelæn og papir
Men binder også varige venskaber
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