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din avis randers

Mias malerier på receptkuverter

Kunstneren, Mia DyringOlsen, har for tiden travl
med andre gøremål ved
siden af lanceringen af de
flotte Randersmotiver.
Den 37-årige, uddannede skolelærer, som nu
har slået sig på penslen,
har malet i 10 år, så nu
er det på tide at få et
specielt indrettet atelier
på hjemmefronten. Det
lægger hun mange timer
i for tiden.
Men, det gør ikke
noget, at der sideverts
kommer mails og telefonopringninger til den
aktive kunstner, for hun
kolorerer gerne lærreder
på bestilling. Et af de
store hits er lægehuse,
klinikker m.v.

I anledning af Darwinåret 2009 kom der ekstra
fokus på og diskussion af
menneskets oprindelse

SPAR
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AFHENTNINGSPRIS

”Når jeg har fået en
bestilling, samler jeg materiale, besøger steder,
laver skitser og snakker
med folk. Det er det, jeg
godt kan lide ved denne
måde at arbejde på”, fortæller Mia Dyring-Olsen
i en pause fra koloreringerne.
”Apoteksbillederne
har været spændende.
Her har jeg virkelig fået
mulighed for at tale
med folk. Vor historie har også betydning
for vores natur. Ikke
kun for os mennesker”,
siger den livskraftige
Randerskunstner.
Men kan hun leve af
det?
”Nej, jeg kan ikke leve
af det”, slå hun fast.
Pt. Prøver hun at få
udgivet en digtsamling
om sig selv. Men maleriet kommer først.
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og folkevandringerne.
Peter K. A. Jensen vil indlede foredraget med at
se på, hvordan synet på
menneskets oprindelse
har ændret sig gennem
tiden, indtil den videnskabelige udforskning
af menneskets fortid begyndte midt i 1900-tallet.
Foredraget afholdes
i et samarbejde mellem
Foreningen NORDEN,
Randers/Langå
afd.
og Folkeuniversitetet,
Randers, torsdag d. 28.
april 2011 kl. 19.30 i
Helligåndshuset lille sal,
Erik Menveds Plads 1.
Alle er velkomne.

1000

Pr. ½ kg.

KUN

Mia Dyring-Olsen ved sit lærred. Her maler hun bl.a.
de spændende akrylmalerier, som nu kommer helt ud til
publikken

Mennesket
ud af Afrika
Oplev Dr. med. i genetik og bl.a. forfatter til
bogen ”Da mennesket
blev menneske”, som
indbragte ham Dansk
Forfatter-forenings
Faglitterære Pris i 2006,
Peter K. A. Jensen, når
han fortæller om menneskets oprindelse og
udvikling torsdag d.
28. april 2011 kl. 19.30
i Helligåndshusets lille
sal i Randers
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SKARPE PRISER &
GODE RÅD OM SIKKERHED
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MARGURITTER
PR. STK. 10,- TA' 10 STK.

Fredag den 29. april fra kl. 9-14 deler vi ud af vores
viden om, hvordan du får en sikker arbejdsplads.
Kom og se produkter, værnemidler og praktiske
løsninger, der fungerer i en travl hverdag.
Der er gratis pølser til alle.
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PELARGONIA
PR. STK. 15,- TA' 10 STK.
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Besøg vores udstillingstrailer på Haraldsvej 60
(bag Tæppeland) i Randers.
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Nu bliver der, især
for de lokale samlere,
mulighed for at få ﬁngrene i receptkuverter
med Randersmotiver.
Mia Dyring-Olsen fra
Romalt har malet seks
malerier, som havner
på Sønderbros Apoteks
receptkuverter

SUPER TILBUD

Spar har åbent alle
ugens dage kl. 8-21!

Tilbudene gælder fra
onsdag morgen til og med lørdag.
Forbehold for trykfejl
og udsolgte varer.
GL. HADSUNDVEJ 22

TLF. 86 42 34 92

