
Kære venner af Galleri Schlegel 

Håber I alle nyder sommeren. 

Vi har i galleriet knoklet hårdt hele sommeren, og har blandt andet ved 

sønderskovshjemmets hjælp udvidet åbningstiderne i sommerperioden, så 

der er åbent næsten alle dage, fra klokken 10 om formiddagen. Skulle du dog 

komme til en lukket dør, fordi vi er taget ud at bade, så henvend til hos 

galleriets naboer, de holder nøglen imens! 

Der er et par kreative tilbud i løbet af denne sæson, som I bør overveje: 

Fyraftens-akvarel  

Torsdag den 31/7 klokken 16-18 

Fredag den 1/8 klokken 16-18 

Sommertid er akvarel-tid, og igen i år laver jeg et par dage, hvor du kan finde 

inspiration og få lidt hjælp, hvis penslerne ’slår knuder’. Så kom og vær med til lidt 

aftenhygge uden for galleriet. Vi skal arbejde med den Lollandske horisont, 

høstfarverne og den vilde natur. Husk derfor dit akvarelgrej, myggespray, evt. en 

campingstol og dit gode humør, når vi møder kulturen i naturen. Du skal af med 

den fyrstelige sum af 100,- pr dag, eller 150,- i alt, hvis du kommer begge dage.   

 

Workshopdage omkring temaet ’Havet’ 

Lørdag den 6/9 klokken 10.30-17.30 

Søndag den 7/9 klokken 10.30-14.30 

Kig med over skuldrene, når kunstnere arbejder. 

 

En flok kunstnere mødes og samarbejder omkring havet, maler, skaber 

billeder og skaber skulpturer. Fælles tema og kunstnerisk interesse – 

forskellige kunstarter og lande, der samles og skaber. Men samtidig 

åbner vi også op for at besøgende/ interesserede selv kan medvirke til 

at skabe internationale forbindelser, og selv skabe kunst.  
 

Man kan som udøvende kunstner melde sig til arrangementet gennem mig, og høre meget mere om dette.  

Arrangementet fylder allerede mere end hvad galleriet kan rumme, så vi rykker 3km længere væk: Rosenlund Gods. 

 

Husk også der er ’Åbne Atelierdøre’ lørdag den 9/8 og søndag den 10/8 begge dage fra 10-17   

 

 

Glade hilsner 

Lotte Schlegel 


