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Kjære medlemmer!
Håper alle har det bra, og nyter vakre juni med frodiggrønne og blomstrende dager og lyse
netter. Noen er kanskje på ferie, andre planlegger den, eller gleder seg til rolige dager når
alle andre er bortreist. Hva har så skjedd siden forrige nyhetsbrev? I tillegg til medlemsmøtene har vi arrangert sommertur og porselensmesse.

Fra sommerturen rapporterer Reisekomiteen som følger: Vi var 18 personer som besøkte
slott og museer i Thuringen i Tyskland 27. mai – 1. juni. Vi startet med Schloss Nymphenburg
nær München, så til Gotha og Schloss Friedenstein, Arnstadt Schlossmuseum og dukkehuset
Mon Plaisir. Deretter Residenzschloss Altenburg og tilslutt Grassimuseum i Leipzig.

Interessante steder og gode guider. Dessuten hadde vi vår egen guide: Drude simultanoversatte fra tysk der guidene ikke
snakket engelsk. Vi fikk med oss
mye kunnskaper og mange gode
minner fra et lite og for mange et
tidligere ukjent område.

Et knippe fornøyde turdeltagere

Porselensmessen var i år godt besøkt, både av medlemmer og andre. Mye vakkert porselen
og andre «godsaker» skiftet eiere! Vi inviterte Blomqvist Nettauksjon til å ha et bord, de
bidro med markedsføringen i forkant ved å ha plakater liggende på Fornebu som besøkende
kunne ta med. Knut Myrer og Trond Schøning fra Blomqvist holdt hvert sitt innlegg for å
løfte arrangementet med faglig innhold.

Tresnitt av Hiroaki som
skiftet eier på messen

Knut Myrer foredrar om falskt og ekte kinesisk 1700-tallsporselen

Sensommertur
Vi starter dagen på lystgården Stillesholmen i Lier klokken 11.30. Christen og Drude Gjesdahl
byr på omvisning og kaffeservering i dette unike og fredete huset fra 1750-tallet. Klokken
13.30 drar vi videre til Asker museum for en times omvisning klokken 14 i "Blaaveis i Asker:
Gerhard Munthes Blaaveis-service på Labråten, Hulda og Arne Garborgs hjem". Utstillingen
er kuratert av Peder Valle. Museet er åpent til klokken 16, dersom noen vil titte mer på
egenhånd.

Påmelding til Peder Valle innen 15. august på pederva@online.no eller mobil 993 89 634.
Pris kr. 80,- dekker inngangsbillett til Asker museum (gruppepris). Ta med kontanter, eller du
kan bruke Vipps, så samler Peder det inn mens vi er på Stillesholmen. Vi oppfordrer folk til å
kjøre sammen på grunn av manglende p-plasser, og selvfølgelig miljøet! For å tilby plasser i
bil eller etterspørre plass, ta kontakt med Peder, han koordinerer dette.
Tid og sted: Søndag 1. september klokken 11.30, oppmøte på Stillesholmen, Holmenveien
16, Lier.
Veibeskrivelse: Kjør E18 fra Oslo i retning Drammen. Ta av i retning Lierbyen ved avkjørsel
23. Kjør ca 200 m i retning Lierbyen, og ta så av til høyre - en liten vei merket Holmenveien
og Lier grønt. Kjør ca 700 m (obs - en liten, skarp 'hump' etter ca 100 m) og ta til høyre inn
på tunet. Store, gamle trær; gulbrunt, gammelt hus. Vi setter ut små flagg ved innkjørselen.

Medlemskveld i september
Her må vi være litt hemmelighetsfulle mens vi venter på et endelig svar fra en mulig
foredragsholder. Følg med på hjemmesiden vår www.orientalskkeramikk.com, så legger vi
det ut så snart vi har dato og tema klart.

Gøteborg-tur
Helgen 12. og 13. oktober blir det tur til Gøteborg. Dette blir en hyggelig og innholdsrik
tur, der vi også vil treffe medlemmene fra OCS Sweden. Jarl Vansvik byr på en omvisning i
Röhsska museets nye basisutstilling «Inspiration Östasien». Vi er invitert til foredraget
«Scholarly Souvenirs: Osvald Sirén's Collection of Chinese Things» av kunsthistoriker Minna
Törmä. Mer innhold og påmelding kommer når programmet sendes ut i slutten av august. I
mellomtiden: sett av helgen!

Röhsska museet i Gøteborg

Fra utstillingen «Inspiration Östasien»

Pechakucha-dag
Har du lyst til å høre mange korte foredrag over en rekke temaer? Får vi i nærheten av så
morsomme og gode pechakucha’er vi fikk i fjor er det bare å glede seg. Men – vi får ikke mer
moro enn vi skaper selv, så tenk deg om, er det noe du kunne tenke deg å snakke om i syv
minutter? Ikke vær beskjeden, og meld fra til Anne Håbu på anne.habu@gmail.com eller
mobil 922 69 481.
Tid og sted: Lørdag 19. oktober klokken 11.30 – 14.30 (omtrentlig tidspunkt, bekreftes siden)
i Kulturhistorisk museums lokaler i St. Olavs gate 29.
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