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Nyhedsbrev marts 2021

Kære <<Fornavn>>

Kære alle,
Så er det vist på tide med et lille nyhedsbrev for at fortælle
- at deadline er udskudt
- at du kan se 3% på Dronninglund Kunstcenter
- og 3 % i Halleby Ore i pinsen
- og måske deltage i en online 10.000 skygger-strikkesalon i nærmeste fremtid

Hvordan går det med strikketøjet derude?
Jeg er nu godt i gang igen efter en noget død periode hen over nytåret. Vi
flyttede ud på landet 1. december, til stråtag og juletræ med lys på den
brostensbelagte gårdsplads.
Ren idyl.

Men vi flyttede også ud til en noget anden hverdag i en utrolig mørk, grå og
regnfuld tid. Dertil lukkede Corona skolerne ned, blot 2 dage efter at mine børn
var begyndt på deres nye skoler.
Her er meget at vænne sig til, men nu hvor foråret er på vej, er det en
fornøjelse at bo så meget ude i naturen. Jeg har indrettet værksted på 1. sal i
vores stuehus, mens min mand isolerer værksted til mig i den østvendte længe,
og det fungerer rigtig godt.
I skrivende stund har jeg 2802 strikkede skygger i hus. Sammen med alt det jeg
har hørt, der er strikket ude omkring, har vi nået de første 33 %. Det er jeg
virkelig godt tilfreds med, alt den stund, at alt hvad jeg havde planlagt af
workshops og ud-af-huset aktiviteter har været aflyst.
Men jeg vil virkelig gerne ud og lave workshops, og derfor har jeg besluttet
endnu en gang at udskyde deadline.
Det betyder:
VI STRIKKER HELE 2021
Så bliver der god tid til at lave arrangementer, hvor vi skal strikke sammen, og
endnu flere kan være med.
I sidste uge var jeg på Dronninglund Kunstcenter i Nordjylland hvor jeg er
inviteret til at være med i deres forårsudstilling. De har digital fernisering på
søndag d. 28. marts, og åbner op for publikum d. 21. april.
Jeg har lavet en lille generalprøve med 3 % af ”10.000 skygger”. Der hænger
altså 300 strikkede kugler. Det ser godt ud, og det bliver vildt når alle 10.000
skygger skal udstilles.

Forårsudstillingen slutter søndag d. 2. maj, hvor vi håber at kunne afholde en
strikkesalon i de smukke omgivelser.
Kommer du forbi Dronning Kunstcenter uden for åbningstiden, kan du liste om
på bagsiden af bygningen og ind i gården og kigge ind ad de store vinduer...
I pinsen er jeg inviteret til Mødestedet i Halleby Ore på Vestsjælland, hvor du
også har mulighed for at se de 300 skygger, og andre af mine værker. Måske
det også bliver til en strikkesalon der. Det håber jeg.
Jeg har i øvrigt lyst til at forsøge mig med en online strikkesalon. Jeg har lavet
den første lille test med min moster, og det gik ganske godt. Måske kan jeg ad
den vej inspirere endnu flere til at være med.
Jeg ønsker alle en god påske. Håber vi får dejligt forårsvejr, ellers kan man jo
strikke lidt.
God strikkelyst.
Mange hilsener
Sisse Fog Odgaard
Tekstilkunstner

Kontakt mig

Copyright © 2021 Sisse Fog Odgaard, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

RSS

