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Festlig åbent-hus-dag hos Kunstværkstederne Møllestien
Lørdag den 7 september kl. 13:00 - 16:00
blok 4, Ramløse skole og RAMhuset

Kunstværkstederne Møllestien slår nu dørene op for alle interesserede, lørdag den 7.

september kl. 13:00 til 16:00, hvor vi fremviser vores nyindrettede værksteder i
henholdsvis RAMhuset og blok 4 på Ramløse skole. Man kan her møde nogle af vores
kunstnere, der vil være tilstede og arbejde med forskellige kunstarter: tegning, maling,
akvarel, keramik og grafik!
Hvis man har lyst, kan man selv prøve at male med akryl eller akvarel. Man vil få mulighed
for at se, hvordan man brænder raku. Man kan også få tegnet et lynportræt gratis.
Vores kunstnere er parate med gode råd og inspiration og kan også fortælle om vores
forening og kommende aktiviteter, bl.a. den årlige efterårsudstilling i Helsinge Kulturhus,
croquisaftener og lercroquis samt grafikkurser for begyndere.
Vi byder på the, kaffe, saftevand og lagkage samt festlig musik ved “Rynkevriderne
Foreningen, Kunstværkstederne Møllestien, der blev oprettet i 1997, måtte flytte fra vores
gamle, elskede hus på Møllestien i Helsinge den 1. januar som følge af nybyggeri på
Møllebakken.
Det har været svært for kommunen at finde nye egnede lokaler, der kunne rumme
samtlige aktiviteter og værksteder. Men ved fælles anstrengelser samt kreativ tænkning fra
de to forvaltninger (kultur og by og land) fandt man i ellevte time en løsning: nemlig en
kombination af 2 gode lokaler i RAMhuset og 2 store, gode lokaler i blok 4 på Ramløse
skole. I den forbindelse var bestyrelsen i RAMhuset meget imødekommende og
hjælpsomme. Vi er fortsat en selvstændig forening, men nu også en del af RAMhusets
foreningsfællesskab med de fordele, dette indebærer.
At flytte værksteder efter 22 år og indrette nye lokaler har - som man kunne forvente medført en masse arbejde og besvær for foreningens medlemmer. Ægtefæller og venner
har hjulpet godt til, og nu er vi klar.
Foreningen er åben for nye medlemmer, og nye medlemmer er meget velkomne, se vores
hjemmeside www.moellesti.dk
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