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Nyhetsbrev november 2019
Kjære medlemmer!
Nå er det mørkt og regntungt ute, men vi koser oss med innendørsaktiviteter, som for eksempel
hyggelige og lærerike kveldsmøter i NSOK.
Mange medlemmer er også med i studiegrupper og har møter i privat regi der de jobber med
ulike tema. Dersom du ønsker å bli med i en studiegruppe, ta kontakt med lederen av den
aktuelle gruppen, se kontaktinformasjon under. Alle står fritt til å opprette nye grupper, og
invitere hvem de vil til å bli med. Gruppene organiseres ikke gjennom Styret, men dersom det er
ønskelig kan vi sende ut en forespørsel på vegne av en initiativtaker i nyhetsbrev eller på epost.

Et par kinesiske Famille rose-vaser i balusterfasong, med klipper og fugler i
paneler på rød bunn. 20. århundre, høyde 44 cm

Siden sist
Siden forrige nyhetsbrev har vi hatt en Gøteborg-tur og et PechaKucha-seminar. Gøteborg-turen
var svært vellykket, med 27 medlemmer som sammen opplevde en helg med blant annet
foredrag og omvisning på Røhsska museet og besøk til det vakre 1700-tallsslottet Gunnebo.
Lørdagskvelden var særs hyggelig, der vi spiste middag etterfulgt av etterfest i hotellets
vinterhage sammen med mange av OCS’s medlemmer (Oriental Ceramic Society Sweden).
PechaKucha-seminaret bød på en rekke korte, fine foredrag av NSOK-medlemmer, over en stor
variasjon av tema. Styret takker alle som stilte opp, og håper på enda mer til neste høst igjen!

Omvisning i 1700-tallsslottet Gunnebo utenfor Gøteborg. Foto: Per Arild Gjerde

Hjemmesiden vår
I nærmere et år har nettredaktørene hatt problemer med å legge ut ting på nettsiden vår, så
både innholdsmengde og deretter lesertall gikk ned. Grunnen viste seg å være så enkel som at
det var for mye stoff der, så etter en ryddejobb tidlig i høst er vi oppe og går igjen, med stadig
nye innlegg under Nyheter. Så gå inn og les, følg med på hva som skjer av utstillinger, foredrag,
auksjoner, kurs eller annet. Oppdager dere noen ting selv der ute i verden som kan være av
interesse i NSOK, send tipset til nettredaksjonen, så legger vi det ut på hjemmesiden

www.orientalskkeramikk.com. Jo flere bidrag, jo morsommere blir nettsiden vår å lese!
NB Om Personvern Det hender noen tar fine bilder fra NSOK-arrangementer eller reiser. De kan
være fine å bruke i nyhetsbrevet, og nettredaksjonen tenker også å legge ut bilder under Galleri
dersom vi har kapasitet. Hvis du ikke ønsker å bli vist i nyhetsbrev og/eller på hjemmesiden, så
meld fra til Anne Håbu.

Årsmøtet
Vi minner om Årsmøtet som er like rundt hjørnet! Årsmøtepapirene er sendt ut, og etter den
formelle delen får vi foredraget «50 shades of green: Den fascinerende celadon-keramikken» av
Karl Emil Strømstad, æresmedlem og en av grunnleggerne av foreningen. Så blir det mingling, vin
og mat - og loddsalg! Ta med kontanter, og har du en egnet premie du vil donere til gavebordet,
så er det velkomment.
Tid og sted: tirsdag 3. desember klokken 19.00 i Røde sal på Schafteløkken.

Tre røkelseskar fra Ming-perioden. Diameter 13-15 cm

VÅRPROGRAM
Her følger vårprogrammet i store trekk. Nærmere informasjon vil komme etter hvert på
nettsiden vår og i nyhetsbrev.

To kinesiske porselensplaketter med landskapsscener fra det 20. århundre, 25 x 40 cm

Kinesisk nyttårsfeiring
Vi møtes og feirer det kinesiske nyttåret med en bedre middag på restauranten Golden
Mountain. Dette er en populær aktivitet med stort oppmøte, og vi gleder oss til å feire inngangen
til Rottens år sammen. Invitasjon kommer på nyåret, men sett av datoen.
Tid og sted: Fredag 24. januar klokken 18 på Golden Mountain på Fr. Nansens plass

Medlemsmøte med foredrag
Vi starter årets foredragsrekke med Linn A. Christiansen, tidligere styremedlem i NSOK og nå
PhD-stipendiat i Leiden. Vi har invitert henne til å komme hjem til Oslo en tur for å holde
foredrag for oss. Tittel på foredraget er «For moro skyld: Keramisk leketøy fra Qing-dynastiet».
Tid og sted: 13. februar klokken 19 i Røde sal på Schafteløkken

Gjenstandskveld
Velkommen til «handling session with a Twist». De som vil tar med keramikk- eller
porselensgjenstander de vil vise frem, fortelle eller spørre om. Vi sitter i grupper, sender rundt,
gransker og snur og vender på tingene, diskuterer og lærer av hverandre.
Tid og sted: Torsdag 19. mars klokken 19 i Røde sal på Schafteløkken

Fem knapper i forskjellige materialer som prydet toppen av en mandarins hatt,
og som viste hvilken rang han tilhørte. Høyde 4-6 cm

Medlemsmøte med foredrag
Foredragsholder og tidspunkt er ikke avgjort ennå, men det vil finne sted mellom 15. - 30. april
på Schafteløkken.

Kinesisk bolle med åpen form, turkis glasur. 18.-19. århundre, diameter 21 cm

Vårreisen
Aldri har vel en NSOK-reise blitt fullbooket så fort! 25. mai reiser 15 spente NSOKere på en
femdagers tur til St. Petersburg. Der venter et besøk til Eremitasjen, Katarina-palasset, Peterhofpalasset og mye annet.
Reisekomiteen skal også planlegge en dagstur til sommeren, men det kommer de tilbake til, det
er ennå lenge til sommeren.
Porselensmesse
Vi inviterer til vår årvisse salgsmesse, der medlemmer og eksterne kan ha bord og selge
orientalsk keramikk, kunst og bøker. Vi kommer tilbake med invitasjon når det nærmer seg.
Tid og sted: Torsdag 4. juni klokken 17-20 på Schafteløkken

Til informasjon: Alle gjenstandsbilder i dette nyhetsbrevet er gjenstander som er til salgs hos
Uppsala Auktionkammares internasjonale kvalitetsauksjon 10.-13. desember 2019

Styret i NSOK
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlemmer

Anne Håbu, anne.habu@gmail.com, tlf: 922 69 481
Anders Håan, ahaan@online.no, tlf: 901 63 646
Per Kristensen, pkhaslum@online.no, tlf: 950 20 546
Peder Valle, pederva@online.no, tlf: 993 89 634
Kari Lauritzen, ksynn-la@online.no, tlf: 911 78 534
Drude Gjesdahl, drude.gjesdahl@gmail.com, tlf. 936 26 227

Studiegrupper
Motivgruppen
Eksportgruppen
Ming-gruppen
Edokunst-gruppen
Samuraikunst-gruppen
Kintsugi-gruppen

Hans M. Fure, hsa.fure@online.no, tlf: 928 83 703
Anne Merete Knudsen, knudsenannemerete@gmail.com, tlf: 901 78 841
Kirsti Grotmol, kirstigrotmol@gmail.com, tlf: 22 52 57 60
Knut Myrer, edokunst@online.no, tlf: 915 56 793
Anders Håan, ahaan@online.no, tlf: 901 63 646
Cecilie Nilsen, cecilie.san@gmail.com, tlf: 474 00 419

Reisekomiteen
Kari Lauritzen
Anders Nordenskjöld

ksynn-la@online.no, tlf: 911 78 534
anorden@broadpark.no, tlf: 926 39 662

Webredaktører
Anne Håbu
Anne Merete Knudsen

anne.habu@gmail.com, tlf: 922 69 481
knudsenannemerete@gmail.com, tlf: 901 78 841

Med beste hilsen fra Styret

