
 

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

 

 

 

O M K aktiviteter torsdager våren 2013 
   
Kroki kl 17-19, kr 40,- for medl/ 80,- for ikke medl. Akt kl 17-20, kr 60,-/100,- 

Korrigering, maks 2 bilder per medlem, eller delta uten bilder kl 19.30, kr 80,- 

Filmkveld kl 19.30 kr 100,- inkl. kaffe/vin.  Foredrag kl 19.30 kr 100,- 

 

 

 

14. mars  Kroki + Korrigering med Ida Lorentzen 

21. mars  Akt 

 

4. april  Kroki + Årsmøte kl 19.30. Forslag til lovendring/saker må være styret i 

hende senest 14 dager før møtet (torsdag 21. mars 2013) 

11.april  Akt 

18. april  Kroki + Korrigering med Hanne Nilsen 

25. april  Akt  

 

25. mai – 1. juni Italiatur  

6. juni  Sommerfest kl 19.00 Inngangspenger kr 300,- betales ved inngangen. 

Tema for billedkonkurransen er Munch-året. 

Påmelding på plakat i 2. etg., eller til Tone Foss tlf/SMS 991 04 209 

 

Høsten 2013 

22.august Dugnad (rydde-vaske-male)  

5. september Kroki og Korrigering 

 

 
 

    - 

     

 

  

 

OMK-nytt  
 

 

 

 
 

 
 

Månedens bilde februar 
Rannveig M. Nilsen 

 

 

 

Nr 2 - mars 2013 

 



 
Kjære Malervenner! 

Munch-året som bildetema til årets sommerfest er noe å glede seg til. 

For ikke å snakke om vår egen Munch-utstilling til høsten. 

Her burde det være nok av motiver å boltre seg i. 

 

Det er tidlig å snakke om høst nå, men vi åpner høstsesongen med en film  

om Lars Lerin, også en kunstner med et vanskelig sinn og et turbulent liv. 

 – Og en fabelaktig akvarellmaler. 

 

Senere byr vi på Vassily Kandinsky, David Hockney, Tom Thomson og hva med gamle 

mestere som Caravaggio og Rembrandt?  

Det er bare å glede seg! 

 

Fortsatt god vår og ha en fortreffelig sommer. 

Sissel 

 

PS. Vi har bedt om det før og gjør det igjen: Det er sikkert mange av dere som skal ut å 

reise i sommer. Hva med en liten epistel, reisebrev om et galleri/museumsbesøk, møte med 

en kunstner, et bilde som har gjort inntrykk? Kom med det! 

 
Kontingenten for 2013 hadde forfall januar/februar.  Dersom du har glemt å betale så har du 

fortsatt mulighet. Sett inn kr 700,- på OMK konto  6039 05 49809. 

Husk å skrive på innbetalingen: ”medlemmets navn, OMK  2013” 

Ønsker du tilsendt giro, eller endre medlemskapet så ring Bjørn Imislund på 90 96 12 91. 

 

 Atelierplass våren 2013, januar – juni, fortsatt ledige plasser. 
Atelierplass for medlemmene, påmelding www.omk.no e-post imis@online.no,  

eller tlf. 909 61 291 (Bjørn Imislund) 

Onsdag  kl 14 -21 grafikken, kjelleren kr 1200,- 

Torsdag kl 14 - 21 grafikken kjelleren kr 1200,- 

Torsdag kl 09 – 16 atelierplass 2. etg  kr 1200,- 

Fredag kl 09 – 16 atelierplass 2. etg  kr 1200,- 

 

Utstillinger i Galleri OMK våren 2013 
23. feb – 3. mars  Sissel Biong 

9. – 17. mars  Peter Schjetlein 

5. – 14. april  Kirsten Hauge, Ellen Jensen og Ingrid Lowzow 

20. – 28. april  Bibbi Elise Bagguley og Mona Duaas 

4. – 12. mai  Ellen Cathrine Strømmen 

25. mai – 2. juni  Elena Ellingsen 

 

Galleri OMK: Gallerikalender for 2013 er nesten full, og 2014 satt opp for påmelding. Vær 

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

sammen.  Kontakt gallerileder Elisabeth Høyer på elisaho@yahoo.com tlf 938 28 939.  
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SITAT 

Jeg gikk bortover over veien med to venner – 

Så gik solen ned – 

Himmelen ble pludselig blodrød – 

Jeg stanset, lænet meg til gjærdet træt til døden – 

Over den blåsvarte fjord og by 

Lå blod og ildtunger – 

Mine venner gik videre  

og jeg sto igjen skjælvende av angst – 

og jeg følte at det gik  

et stort og uendelig skrig gjennem naturen.  

 

Edvard Munch 

 
OMK styremedlemmer og funksjoner 

Leder og sekretær 

Nestleder, Internett  
Korrigeringer   

Modeller kroki / akt 
Kasserer/post 

Regnskapsfører   

Sissel Biong  

Bjørn Imislund    
Ulla Kristoffersen 

Tone Foss     
Kirsten Hauge     

Ingrid Welhaven 

41412312 

90961291 
93487774 

99104209 
22506566 

22524442 

Styremedlem 

Styremedlem 
Reiseleder/valgko 

Festkomité                  
Gallerileder   

Studieledere                 

 

Espen Grøgaard 

Dag Heggstad  
Jan Hugo Eriksen 

Styret     
Elisabeth Høyer 

Frithjof Hoel / 

M. Blankenberg 

22449837

67538544
45437892 

 
93828939 

95774254 
48007842 
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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”   

http://www.omk.no/
mailto:imis@online.no
mailto:elisaho@yahoo.com


 

 
 

INTERNETT – ”www.omk.no” Web-master Bjørn Imislund 

Nettsidene er med på å bringe OMK ut til tegne- og malelystne  mennesker og viser 

klubbens aktiviteter og tilbud. 

 

Under følger noen nøkkeltall for OMK. 

 
 2012 2011 2010 2009 2008 

Antall OMK medlemmer per 31/12 242 208    

Antall kvinner/menn 193/49     

OMK medlemmer med e-postadresse 216 179 207 178 148 

Ant. Medlemmer som har egen nettside 131 121 109 90 83 

Gjennomsnittsalder per 31/12 62,25 63,3    

Ant. Facebookmedlemmer på OMK 54 22    

Ant. Grasrotspillere 28 26 25 12  

e-postmottakere som får info om OMK 567 485 450 423 377 

 

Medlemmer  per 

aldersgruppe 

20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-99 ukjent 

2011 8 18 53 81 34 21 8 

2012 9 20 58 90 39 19 7 

 

REGNSKAP OG BUDSJETT kommer som vedlegg i OMK-nytt som sendes til 

medlemmene. 

 

Styret takker medlemmene for et hyggelig og aktivt år. 

 

 

 
Ett lite sommerminne fra vakre Hamarøy. 

Malt av Eva Rønning. 
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Her gjengis noen sitater fra Rolf Stenersens bok om Edvard Munch,  

”Nærbilde av et geni”. 

 

--”Edvard Munch gikk mange ganger i uker og strevde med et 

bilde i hodet før han ga seg til å male. Han fikk ofte påhitt mens 

han malte, men i store trekk visste han hvordan bildet skulle være 

før han tegnet en strek. Selv når han hadde den han skulle male 

foran seg, malte han etter minnet. Så han på den som satt for 

ham, var det mest for å friske opp småting i det bildet han alt 

hadde ferdig i hodet.” 

 

 

--”Han malte ofte uten å flytte blikket fra lerretet.” 

 

 

--”Malte han mennesker hendte det at han tok øyemål med penselskaftet, men det var 

sjelden. Først tegnet han hovedlinjene i bildet med kull. Var han fornøyd tok han ofte et 

nytt lerret og tegnet nøyaktig om det han hadde tegnet. Så satte han inn noen få farger. Var 

han atter fornøyd, tok han gjerne et tredje lerret og ga seg til å gjøre om skisse nummer to. 

Denne skrittvise arbeidsmåte brukte han for ikke under arbeidet å komme vekk fra det han 

ville frem til.” 

 

 

--”Munch har i alle sine bilder villet gi sin egen mening av de som satt for ham.” 

 

 

Flere sitater kommer i neste OMK-nytt. 
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Bildekonkurranse til sommerfesten, og OMK høstutstilling. 
Det er i år 150 år siden Edvard Munch ble født.  

 

I den anledning har vi valgt at tema både for bildekonkurransen til 

sommerfesten og OMK høstutstilling, skal være Munch-året. Det vil si at 

tegninger, trykk og malerier skal ha en eller annen relasjon til Edvard Munch, 

eller hans kunst. Hva du velger/uttrykker er helt fritt. 

 

De som kommer på sommerfesten, (liste for påmelding kommer i april), kan ta 

med ett bilde til festen.  Alle bildene blir hengt opp, og i løpet av kvelden vil 

alle deltakerne stemme frem et vinnerbilde. 

 

Invitasjon til OMK høstutstilling kommer i OMK Nytt nr 3 – september. Maks 

3 bilder per medlem, kr 100 per bilde for deltakelse. Bildestørrelse, maks 

høyde + bredde = 160 cm. 

 

 



 

 

ÅRSBERETNING 

ÅRSBERETNING OMK 2012  -  OSLO MALERKLUBB 

 

OMK – STYRET har i 2012 bestått av: 

Leder og sekretær: Sissel Biong 

Nestleder og IT – ansvarlig: Bjørn Imislund 

Kasserer og post: Kirsten Hauge 

Styremedlemmer: Ulla Kristoffersen, Espen Grøgaard og Dag Heggstad 

Varamedlemmer: Tone Foss og Frida Rusnak  

Gallerileder: Bibbi E. Baggueley 

Reiseleder: Jan Hugo Eriksen 

Regnskapsfører: Ingrid Welhaven 

Studieledere: Marianne Blankenberg og Frithjof Hoel 

Valgkomite: Jan Hugo Eriksen og Frances Dodman 

 

Korrigeringer: Ulla Kristoffersen. Modeller: Tone Foss. Kroki: Dag Heggstad. 

Akt: Sissel Biong med Espen Grøgaard som god hjelper. 

 

Det har vært 4 styremøter og Årsmøte. 

 

OMK-NYTT ble sendt ut av Bjørn og Kirsten. 

 

OMK – KURSSENTERET ledes av Frithjof Hoel og Marianne Blankenberg. 

Det er holdt 7 vårkurs og 7 høstkurs i akryl, akvarell/gouache, grafikk og olje. 

Lærere har vært: Eva Berge, Marianne Blankenberg, Jan Trygve Fløysvik, Marianne Gihle, 

Freddy J. Hansen, Liv Heier, Britt Juul, Ingvild Nergaard og Hilde Svalheim. 

 

GALLERI OMK- Klubbens eget galleri har vært ledet av Bibbi E. Baggueley. 

Årets utstillere har vært: 

Våren 2012 – Knut Schneider, Solveig Kristiansen, Bente Flote – Hansen og Tom 

Paulsen, Heidi Glattre, Elena Olsen, Anne Weisteen og Italiafarernes fellesutstilling. 

Høsten 2012 – Bente Kystad Syr, Marianne Harr og Tina Westerheim, Karin M. Keane, 

Karin Glad, OMKs Høstutstilling, NFUK medlemsutstilling, Elena Ellingsen og  

Anne Eikum. 
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KORRIGERINGSKVELDER – Det har vært 3 korrigeringskvelder i vårsesongen og 

4 i høstsesongen. De som korrigerte var: Dag Hol, Karin M. Keane, Cecilie Borch Knudsen, 

Jørn Nilsen, Ulf Nilsen og Thomas Sæverud. 

 

FILMKVELDER – 19. januar: Otto Dix, 16. februar: Henri Toulouse – Lautrec, 

12. april: Pablo Picasso, 13. september: Mark Rothko, 15. november: Lucian Freud. 

 

FOREDRAG – 15. mars: Jørn Nilsen ”Teknikk og metode – egne og andres arbeid”, 

18. oktober: Jan Ove Tuv ”Odd Nerdrums maleriske utvikling”. 

 

ATELIERFELLESSKAPET har gått både vår og høst på torsdager og fredager.  Det har 

vært godt oppmøte og god stemning. I grafikklokalet i kjelleren har det også vært mulig å 

komme torsdag kveld og drive med grafikk. 

 
KROKI/ AKT – Det har vært 7 krokikvelder og 6 aktkvelder i vårsesongen. 

I høstsesongen 7 kroki og 6 akt. Disse tegnekveldene samler fulle hus så bytte 

av dag for akttegning har vist seg være vellykket. 

 

DUGNAD – 23. august. Det ble ryddet og kastet. 

 

UTFLUKTER – Vår andre tur til Sør – Italia, 19. mai – 26. mai, ble raskt fulltegnet 

og  var som vanlig hyggelig og morsom. 

 

Nytt av året var tur til Statens Høstutstilling med lukket omvisning. 28 OMKere var  

med, og etterpå gikk 16 stk videre til middag på Lorry. 

 

FESTER – 10. Mai: Sommerfest med reker og hvitvin. Tema for årets bildekonkurranse 

var VANN og ble vunnet av Bjørn Imislund og Jan Hugo Eriksen. 

6. desember: Julefest. Oksegryte med tilbehør og stor stemning. 

 

GRASROTANDELEN – Det er registrert 28 spillere som støtter OMK og det ga klubben 

litt over kr 7000,- i 2012. Vi ser gjerne at flere spillere støtter OMK. 

 

Vi fikk et nytt æresmedlem i 2012: Dag Heggstad. GRATULERER! 

 

OMK – NYTT gikk ut til medlemmene i januar, mars, september og november. 
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