Jäsenkirje 2, 2.10.2022

Hei!
Yhdistyksen toimintavuosi on ollut aktiivinen. Yhdessä olemme järjestäneet vuosinäyttelyn
Vinkkelissä, kesänäyttelyn Tapulimakasiinissa sekä Kuvataiteen päivän tapahtuman Ronttismäellä.
Yhdistyksen jäsenillä on ollut omia näyttelyitä ja he ovat osallistuneet moniin seutukuntaa
rikastuttaviin taidenäyttelyihin. Kiitos kaikille järjestäjille ja tapahtumissa mukana olleille.

Syksyn toimintaa ja tulevia tapahtumia:




Torstaipajat Grafiikanpajalla ovat käynnistyneet ja jatkuvat, tervetuloa mukaan!
Pajakoordinaattorina jatkaa Outi Rämö. Pajatoimintaa on uudistettu siten, että joka neljäs
torstaipaja painottuu grafiikkaan, mutta myös muita tekniikoita voi käyttää ja tehdä omia
töitään. Vinkkejä tulevista pajoista löydät Killan www-sivustolta ja Facebookin
Kuhankosken Killan työpaja -sivustolta. Tervetuloa mukaan!
Talven tuulia - Kuhankosken Killan taidemyyntinäyttely järjestetään marraskuussa jo
tutuksi tulleessa Lounean tilassa Puistolinnassa. Hienoa, että Lounea tukee yhdistystämme
antamalla tilan jälleen käyttöömme näyttelyn ajaksi. Näyttely toteutetaan ja pystytetään
itseohjautuvasti ilman jurytystä seuraavin ohjein:
o Ilmoittautuminen näyttelyyn tapahtuu maksamalla osallistumismaksu 20 euroa
(ei-jäsenet 20+25 euroa) Kuhankosken Killan tilille FI 83 5025 0240 0911 32.
Osallistumismaksun tulee olla Killan tilillä viimeistään perjantaina 21.10., jotta
saamme tiedon osallistujamäärästä ja näyttelykokonaisuus voidaan suunnitella
järkevästi. Maksun viestikenttään on hyvä kirjoittaa osallistuvan taiteilijan nimi.
Sähköistä ilmoittautumista ei tällä kertaa käytetä.
o Näyttelyyn tuotavien teosten määrää ei määritellä. Jokaiselle osallistujalle arvotaan
samankokoinen näyttelytila, noin kaksi sermiä, joiden leveys on yhteensä 240 cm,
korkeus 220 cm. Näyttelyyn osallistuja sommittelee ja ripustaa vaijereilla, joita on
valmiina näyttelypaikalla, omat teoksensa sermeihin. Ripustusapua saa tarvittaessa.
Näyttelyyn varataan myös tasotilaa mm. keramiikkatöitä varten.
o Varaudu kirjoittamaan nimilaput omista töistäsi ja kiinnittämään ne teostesi
viereen. Tyhjiä teoslappuja saa näyttelypaikalta. Teoslappuun seuraavat tiedot:
taiteilijan nimi, teoksen nimi, tekniikka ja teoksen hinta.
o Näyttelyn valvonta toteutetaan aikaisempien vuosien tapaan yhteisvastuullisesti.
Jokainen sitoutuu valvomaan näyttelyä valvontavuorolistan mukaisesti. Vuorot
jaetaan töiden jätön yhteydessä, joten kalenterin on hyvä olla mukana.

Valvontavuorot ovat kolmen tunnin mittaisia ja jakautuvat ajalle 12.00 - 18.00.
Ohjeistuksen valvontaan saa näyttelystä.
o Teoksia myydään suoraan näyttelystä ja ne maksetaan aina käteisellä. Myydystä
teoksesta maksetaan Killalle 10 prosentin provisio. Myydyn teoksen tilalle voi
taiteilija tuoda uuden teoksen.
o Näyttelyn yhteydessä järjestetään viime vuoden tapaan arpajaiset. Ole ystävällinen
ja tuo teoksia tuodessasi muutama pieni arpajaisvoitto. Arpajaisten tuotolla tuetaan
yhdistyksen toimintaa.
o Talven tuulia -näyttelyn tärkeät päivämäärät:







Perjantai 21.10. Ilmoittautuminen päättyy.
Torstai 3.11. klo 15.00 - 19.00: teosten tuonti, paikkojen arvonta, teosten
ripustus ja laputus, valvontavuorojen valinta sekä arpajaisvoitot.
Tiistai 8.11. klo 18.00: näyttelyn avajaiset
8. – 27.11. klo 12.00 -18.00 näyttely auki joka päivä
Maanantai 28.11. klo 12.00 – 18.00: näyttelyn purku, osallistujat hakevat
teoksensa.

Toivomme runsasta osanottoa. Tervetuloa!



Taidematka Lahden Visuaalisten taiteiden museo Malvaan lauantaina 19.11.2022
Tervetuloa mukaan Kuhankosken Killan ja Loimaan Taideseuran yhteiselle taidematkalle
Lahteen. Linja-auto lähtee Loimaalta, torin tilausajolaiturilta klo 8.30 ja Forssasta torin
tilausajolaiturilta klo 9.10. Takaisin Lahdesta lähdetään klo 16.30.
Bussimatkan hinta on 15 euroa Killan jäseniltä ja muilta 25 euroa. Pääsylippu 12 euroa
ryhmälippua varten kerätään bussissa, Museokortilla pääsee ilmaiseksi. Yhteisiä ruokailuja
ei ole varattu, jokainen voi ottaa halutessaan mukaan matkaeväitä tai syödä Lahdessa
omakustanteisesti valitsemassaan ravintolassa.
Ilmoittautuminen: Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa olla
nopea. Ilmoittautuminen sähköpostilla Päiville paiville.iloa@gmail.com tai tekstiviestillä
numeroon 0400 430032 perjantaihin 21.10. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä
maksetaan myös bussimatka Kuhankosken Killan tilille FI 83 5025 0240 0911 32.

Vuosinäyttely 2023 tullaan järjestämään taas helmikuussa Vinkkelissä kirjaston yläkerrassa.
Vuosinäyttelystä lisätietoa lähempänä.

Mukavaa syksyä ja iloisia taiteilutuokioita!
Päivi Honkala ja Taina Sipilä

