
 

Returadresse Oslo Malerklubb, Pres.Harbitz gt. 23 C, 0259 Oslo 

O M K aktiviteter våren 2011  www.omk.no  

KROKI torsd 20. januar – 5. mai 17 - 19 kr 40,- / 80,- 
AKT fred 21. januar – 6. mai 17 - 20 kr 60,- /100,- 

KORR torsd 

20. januar Cecilie Broch Knudsen 

1930 – 

2130 

kr 75,- inkl. lett 

servering 

(maks 2 

bilder/medlem)  

Man kan delta 

uten å ha med 

egne bilder og 

kan lære masse 

av korrigering av 

andres bilder 

3. februar Jørn Nilsen 

17. februar Thomas Sæverud 

3. mars Ida Lorentzen 

17. mars Gerard Waegeneire 

31. mars Marius Moe 

14. april Trine Kampman Jensen 

28. april Hanne Nilsen 

 Filmkveld, illustratøren og maleren Edward Hopper   

Kr 75 inkl kaffe/ vin. Vi starter filmen kl 20.00.   Torsdag 27. januar kl 19.30 

 Filmkveld, Skagen, museet og malerne.  

Kr 75 inkl kaffe/vin. Vi starter filmen kl 20.00.  Torsdag 10. mars    kl 19.30 

 Årsmøte. Program sendes ut i mars. Forslag til lovendringer/ 

saker må være sendt styret minst 14 dager før møtet Torsdag 24. mars   kl 19.30 

 Sommerfest, tema for bildekonkurranse er LYS.  

Inngangspenger kr 300,-. Påmelding i klubben,  

via www.omk.no eller til Tone Foss tlf 991 04 209 Torsdag 12. mai     kl 19.00 

 Medlemstur til Italia. Fulltegnet.   Søndag 22.  -  29.  mai 

 Kr. Himmelfart maledag inne eller ute ved OMK huset på Briskeby og omegn. 

Oppmøte på OMK. God pizza like ved og medbrakt vin. Torsdag 2. juni     kl 10.00 

Leder og sekretær 

Nestleder, Internett  

Korrigeringer   
Modeller kroki / akt 

Kasserer/post               

Sissel Biong  

Bjørn Imislund    

Ulla Kristoffersen 
Katie Mosbacher     

Kirsten Hauge                                

41412312 

90961291 

67590867 
45268648 

22506566 

Reiseleder 

Festkomité                  

Gallerileder   
 

Studieledere                 

      

Jan Hugo Eriksen 

Frances Dodman     

Karin Maria 
Keane 

Hoel 

/Blankenberg 

45437892 

41475751 

 
90825116

95774254 
48007842 
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GODT NYTT ÅR kjære malervenner! 
 

2010 blir året hvor vi ga ut kalender for første gang og arrangerte en julefest som ikke helt 

ble som planlagt med en oksegryte på avveie til et helt annet selskap. (Hvor den havnet er 

fortsatt et mysterium). 

Og mens vi drakk vin og tygget saltstenger, kjeks og pepperkaker svingte pizzabutikken på 

hjørnet opp og reddet kvelden. 

Stor takk til dere festdeltakere som tok det hele med strålende humør. 

 

I skrivende stund er det ikke helt klart hvor mange kalendere som ble solgt. 

Vi krysser fingrene og håper vi klarer å lage en for 2012 også. 

 

Filmkveldene er en suksess vi fortsetter med og  

starter allerede torsdag 27. januar med en film  

om den amerikanske maleren og illustratøren  

Edward Hopper.   

Gled dere! 

 

 Hilsen Sissel 

 

 

 

Kontingent for 2011 
OMK imøteser at kontingenten på kr 700,- blir innbetalt til rett tid, se forfall på giroen. 

Husk å skrive navn, medlemsnummer og fakturanummer. 

Har du spørsmål om kontingent eller medlemskap så ring Bjørn Imislund tlf 909 61 291.  

 

 

Utstillinger i Galleri OMK våren 2011 
15. - 23. januar Seija Hjelteig 
29. jan. - 6. feb Peter Schjetlein 
12. - 20. februar Akvarellutstilling m/Kirsten Hauge, Bjørn Imislund, Frances 

Dodman, Britt Lønaas og Karin Keane 
5. - 13. mars Ellen M. Stien 
19. - 27. mars Anne Weisteen 
2. - 10. april Anne Aure, Wenche Løvstad, Tove Leithe og Vally Rotnes 
30. april – 8. mai               Heidi Brekkli Solberg 
14. -22. mai                       Angelita Johansen med flere 
28. mai – 5. juni Hilde Ohlsson og Dora Jonasdottir 

1. juli – 10. juli Linn Hilde Løvlimo 

 

Alle utstillingsperioder i 2011 er reservert, og men i 2012 er det meste ledig i galleriet. Vær 

tidlig ute, så har du god tid til å planlegge din utstilling! Flere medlemmer kan stille ut 

sammen.  Se Galleri under www.omk.no, eller ring Gallerileder Karin Maria Keane på tlf 

908 25 116. 
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LENGSELENS DIKTER 

 

Den som har lengselen i seg  

er aldri fattig. 

Han husker sommeren som koralmusikk 

fra et soloorgel. 

 

Jeg maktet vandringa gjennom vinteren 

fordi jeg ville skjære en fløyte av selje 

å spille på den om våren. 

 

 

Hans Børli 

 

(innsendt av Aase Midtrød) 
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Bra sted for trykking av 
plakater og invitasjoner til 

utstillinger. 

 
OMK-nytt er trykket hos 

Allkopi, Skøyen 
 

Karenslyst Allé 36 
0278 Oslo 

 
Tlf: 23 13 18 80 

 
E-post: skoyen@allkopi.no 
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NORDISK AKVARELL 2010 

 

"Petra, min mormor”, 76x56cm, akvarell, 2008, May Hege Rygel 

I oktober var det tur til Island og "Nordisk Akvarell 2010", som ble holdt i Nordens 

Hus, like utenfor Reykjavik sentrum. Dette er en juryert utstilling som holdes hvert 

tredje år i regi av Nordiska Akvarellselskapet (NAS). Dette er et stort arrangement 

og blir ansett som en viktig arena blant akvarellmalere. Denne gangen var det 105 

utstillere som var valgt ut til å delta med hver sin akvarell.  Og blant utstillerne var 

det to medlemmer av OMK: Karin Marie Keane med "Utsira morning light" 

(76x56)(se forsiden av OMK/nytt) og May-Hege Rygel med "Petra, min mormor" 

(74x56).  

Vi gratulerer!  

Neste "Nordiska Akvarell" er i Norge i 2013. Så det er bare å lade opp. 

Mer informasjon om Nordiska Akvarellselskapet på www.akvarellen.org .     

Britt Stokke Lønaas 
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TILBAKEBLIKK - PÅ SCHOUS PLASS. Biblioteket. 

 

OMK startet som en østkantklubb 

engang på 1946 tallet. Klubben fikk 

leie 2nen etasje i biblioteket på Schous 

plass. Lokalet var en publikumssal med 

scene og en masse stoler. Klubben 

hadde møte en gang i uken med en 

fordeling av korrigerings-og 

arbeidskvelder.  

Møtene ble først holdt fredag, men så ble lørdagen en fridag. Med 

bibliotekets velsignelse fikk vi flyttet dagen til torsdag. 

 

Da jeg ble medlem i 1964, var kontingenten hele kr.60.-. Beløpet var den 

gang såpass stort at vi kunne betale det i 4 terminer. Det betydde at 

kassereren møtte opp på podiet hver korrigeringskveld. Dette ble et lite 

sosialt bindeledd til nye medlemmer som begynte i klubben. - Vi hadde 

alltid en kasse med øl og mineralvann som medlemmene kunne få 

kjøpt. Biblioteket hadde latt oss få tilgang til et skap hvor ølkassen samt 

våre innkjøpte kunstbøker og annet kunne oppbevares. Kunstbøker var den 

gang litt luksusvare, og medlemmene kunne låne disse bøkene. Oslo 

kommune ga oss også et lite tilskudd til drift av foreningsvirksomheten. 

Pengene gikk stort sett til å betale kunstnerne. 

 

Korrigeringskveldene ble kjempespennende. Vi satt sjelden som snille 

tilhørere, men en del av oss var ikke alltid enige med kunstnerne, og 

diskusjonene ble til tider ganske livlige. Det var før TV-alderen. 

 

På arbeidskveldene møtte vi opp med staffeli, og malte det vi hadde lyst til. 

De med lang fartstid hjalp og oppmuntret nybegynnerne. Det var hyggelige 

kvelder hvor vi ble bedre kjent med hverandre. En gang imellom leide vi inn 

kunstnere. Jeg husker spesielt en kveld hvor Frans Widerberg kom. Da 

møtte det opp 40 medlemmer. Gjett om han fikk jobben! Enhver jobbet med 

det som lå en på hjertet. Hva det var husker jeg ikke, men gøy var det. Vi 

var den gang nesten hundre medlemmer, og det tallet holdt seg i mange år. 

I neste tilbakeblikk forteller jeg om utstillinger, ridderskap og annet. 

 

Ingrid W. 
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OMK KURSSENTER, VÅREN 2011   
President Harbitzgate 23 C, 0196 Oslo(inngang fra Briskebyveien 48) 
Studieledere: Frithjof Hoel / Marianne Blankenberg, Jarlsborgveien 18, 0370 Oslo (privat 

adresse) Tlf: 21946345 / 95774254 / 48007842 e-post: frihoel@broadpark.no 

Betalingsfrist 7 dager før kursstart. Giro blir sendt deg etter påmelding (vær tidlig ute 

med påmelding)                            (alle kurs er 12 ggr., grafikk kurset 10 ggr.) 

Kurs Lærer Ukedag, tid Dato Pris 

A - Akvarell/Akryl Marianne Blankenberg Mandag, kl 10 - 13  24/1 - 11/4 Kr 3000,- 

B - Olje / akryl Marianne Blankenberg Mandag, kl 18 - 21 24/1 - 11/4 Kr 3000,- 

C - Oljemaleri  Frithjof Hoel Tirsdag, kl 10 - 13 25/1 - 12/4 Kr 3000,- 

D - Olje / akryl Marianne Blankenberg Tirsdag, kl 18 - 21 25/1 - 12/4 Kr 3000,- 

E - Portrett Leandro Cassiano Onsdag, kl 10 - 13 26/1 - 13/4 Kr 3000,- 

F - Akvarell / 

Gouache  
Marianne Gihle Onsdag, kl 18 - 21  26/1 - 13/4 Kr 3000,- 

G - Olje / akryl Danilo Ivanovic Torsdag, kl 10 - 13  27/1 - 14/4 Kr 3000,- 

H - Grafikk Freddy J. Hansen Torsdag, kl 18 - 21  27/1 - 31/3 Kr 3000,- 

I - Olje / akryl  Yngvild Nergaard Fredag, kl 10 - 13 28/1 - 15/4 Kr 3000,- 

 

 

Marianne Blankenberg er utdannet ved Ecôle desBeaux Arts i Paris og ved 

Statens Kunstakademi. Hun har lang undervisningserfaring og har bl.a. 

undervist ved Statens Kunstakademi, Statens Kunst og Håndtverkskole, Oslo 

Male- og Tegneskole, Mølla Kunstskole samt flere andre kunstskoler.  

 

Frithjof Hoel er utdannet ved Statens Kunstakademi, Oslo. Han har undervist 

ved en rekke kunstskoler i Norge og Sverige og har lang 

undervisningserfaring. 

 

Leandro Cassiano er utdannet ved Statens Kunstakademi. Han har undervist i 

tegning ved Nasjonalgalleriet, Senter for frie kunster, Rudolf Steinerskolen på 

Hovseter og OMK kurssenter. 

 

Danilo Ivanovic er utdannet ved kunstakademiet i Montenegro. Han har 

undervist ved OMK i mange år 

 

Marianne Gihle er utdannet ved Statens kunstakademi, Oslo og ved 

Kunstakademiet i Trondheim. Hun har lang undervisningserfaring og 

underviser ved Einar Granums Kunstfagskole. 

 

Yngvild Nergaard er utdannet ved Royal College of Art, London og Glasgow 

School of Art, Glasgow. Hun har lang undervisningserfaring fra bl.a. 

Strykejernet Kunstskole, Nydalen Kunstskole, Prosjektskolen og Einar 

Granum Kunstfagskole. 

 

Freddy J. Hansen er utdannet ved Kunstakademiet i Århus og ved Kunst og 

Håndtverkskolen i Kolding. Han har lang undervisningserfaring fra 

kunsthøyskoler i Danmark. 
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GRAFIKK I OMK KURSSENTER 
 

Freddy J. Hansen 

 

Utdannet ved Kunst og håndtverkskolen i Kolding og ved Kunstakademiet   

i Århus. 

Bosatt i Oslo. Har utstillingsvirksomhet i Norge, Danmark og Sverige.   

Mottatt priser og stipender. 

Medlem Norske Grafikere og Norske Billedkunstnere.   

Undervisningserfaring fra høyskoler i Danmark, 

undervist i grafikk på videregående trinn ved Steinerskolen i   

Skanderborg Danmark og ved Steinerskolen i Bærum Norge. 

 

 

OMK kurs i grafikk: Koldnålsradering og tresnitt/lino. 

Grunnleggende teknikker i svart/hvitt, flerfargetrykk a la poupeè,  

kreative metoder.  
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