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Nyhetsbrev november 2017
Kjære medlemmer!

Vi rekker et lite nyhetsbrev før Årsmøtet, gjør vi ikke? I skrivende stund daler sneen stille her i
høyden, og skaper forventninger om en hyggelig og travel førjulstid. Her følger litt NSOKoppdateringer som det er fint å få med seg.

Winter Moon at Toyamagahara (Fuyu no tsuki [Toyamagahara]) av Hasui Kawase, 1931

Førjulstreff fredag 24. november
Tore og Morten inviterer til et førjulstreff fredag 24. november mellom kl 15 og 19. De inviterer
NSOKs medlemmer til sitt firma Eco Deco Designs showroom i Maridalsveien 338, der de selger
kinesisk porselen og diverse kunsthåndverk fra Indonesia, til engrospriser. Det blir sprudlende
servering! Les mer her www.ecodeco-design.com, eller ring eller skriv til Tore, 92425530 eller
torhag@online.no hvis du har noen spørsmål.

Eco Deco Design i
Maridalsveien 338,
ovenfor Nydalen.

Årsmøtet tirsdag 28. november kl 19
Årsmøtet er like om døren, og vi håper flest mulig kan komme. Vår kjære Johanne Huitfeldt skal
holde foredrag etter at den formelle delen er over, og fortelle «Om Munthe-samlingen i Bergen».
Så blir det tid til mingling, over litt mat og vin. Utlodning har blitt en morsom tradisjon, hvis du har
en passende gevinst er den kjærkommen, og du må selvsagt ta med penger til lodd hvis du har
tenkt å vinne!

Johan W. N. Munthe i sitt
hjem i Beijing, ca. 1905.
Foto © fra Kodes arkiv.

Juletur til Stockholm
I begynnelsen av desember reiser noen
medlemmer til Stockholm. De reiser til
tider som passer den enkelte, og booker
hotell selv. Reisekomiteen har organisert
to egne auksjonsvisninger, mandag 4.
desember hos Bukowskis ved Cecilia
Nordstrøm og tirsdag 5. desember hos
Stockholms Auktionsverk på Nybrogatan
ved Elisabet Fellbom. De har også
organisert en felles middag med NSOKmedlemmer mandag kveld. Dette er tiden
for julemarkeder i Stockholm, for eksempel
har julemarkedet på Skansen vært holdt
siden 1903.

Qiepi zi, aubergine or eggplant-skin purple. A monochrome glaze derived from manganese.
Photo: courtesy of Mike Vermeer, 2014 http://gotheborg.com/glossary/aubergine.shtml

Husk å følge med på hjemmesiden vår, spesielt under Nyheter, der dukker det stadig opp nye
innlegg. Har du tips om utstillinger, bøker, auksjoner, seminarer eller annet, så meld fra til Anne
Merete Knudsen i nettredaksjonen, knudsenannemerete@gmail.com
NSOKs hjemmeside finner du på www.orientalskkeramikk.com
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Med beste hilsen fra Styret

A large Dehua ware Blanc de Chine
porcelain sculpture portraying
Guanyin. The Bodhisattva
in a seated pose with her right leg
upright, jewelry in her hair and on
her breast. Kangxi period, 36 cm.

