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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kunnon talvi raikasti mielen ja antoi kummasti potkua kuvataiteen uusiin
haasteisiin. Ajatuksia ja suunnitelmia, ideoita ja haaveita, suuria ja
suurempia... Kuka tietää, mitkä toteutuu, mutta se on varmaa, että kun
toimintasuunnitelmaa laadin, tuumailin, että ainakin on tapahtumia missä
niitä voi tuoda taas esiin. Tuleviin näyttelyihin toivoisin suurempaa
osallistujamäärää jäsenistöstämme. Olisi todella hienoa saada uusien
jäsentemme teosten rinnalle myös vanhempien kiltalaisten tuotantoa. Tulkaa
ihmeessä taas remmiin mukaan! Saisimme ryhmänäyttelyjen tyyliin
kuuluvaan hengensekasoppaan lisää taidemausteita niin, että kaikki voivat
sanoa: nyt on soppa, joka todellakin maistuu.
Marjut Leskinen
puheenjohtaja

Vuosikokous 6.4. Kulttuuriyhdistys Kuvion tiloissa

Toivotamme jäsenistön tervetulleeksi vuosikokoukseen 6.4. klo 18
osoitteeseen Saksankatu 1, Forssa (heti oikealla käännyttäessä Hämeentieltä
Saksankadulle). Käymme läpi Killan vuoden 2017 toiminnan, vuoden 2018
toimintasuunnitelman ja julistamme juhlavuonna äänestetyn vuoden
kiltalaisen. Tule mukaan kahvittelemaan ja juttelemaan!
Näyttelytilaa Jokioisten Leivän kahvioissa Forssassa ja Jokioisilla
Jäsenistölle tarjotaan ilmaista näyttelytilaa Jokioisten Leivän kahviossa
Forssassa. Voit ilmoittaa itsesi jonoon pj Marjut Leskiselle (050 3032 422,
marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi). Näyttely vaihtuu kuukauden välein.
Näytteilleasettaja vastaa itse näyttelyn pystytyksestä ja purusta.
Vuoden 2018 suunnitteilla olevat näyttelyt
Jokioisten Leivän jatkuvien näyttelyiden lisäksi Kilta suunnittelee Forssaviikon
aikoihin järjestettävää (viikot 21-22) PopUp-näyttelyä K-Citymarketin tiloihin
Forssassa. Tapulimakasiinin kesänäyttely toteutetaan tuttuun tyyliin kesäheinäkuussa.
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Lisäksi suunnitteilla ovat ainakin Sillanalusnäyttely ja Joulunäyttely. Hallitus
ideoi myös taidejäljennösteemaista näyttelyä. Lisätietoa toteutettavista
näyttelyistä ja tarkemmista aikatauluista Killan www- ja fb-sivuilta sekä
jäsenkirjeissä. Seuraava jäsenkirje lähetetään vuosikokouksen jälkeen.
Jos haluat vaikuttaa vuoden 2018 näyttelyihin tai muuhun toimintaan,
lisäideoita otetaan aina vastaan! Erityisesti vuosikokouksessa on mahdollisuus
päästä vaikuttamaan.
Työpajatorstait jatkuvat grafiikanpajalla
Torstaisin klo 16-20 jatkuvat Työpajatorstait. Paikalle voi saapua tekemään
taidetta tai muuten vain viihtymään yhdessä. Osallistuminen ei maksa mitään.
Grafiikanpajalla sijaitsevat muun muassa Killan prässit, joiden käyttö kuuluu
jäsenetuihin. Taidetarvikkeita on jonkin verran saatavilla ja niitä saa myös
lahjoittaa Työpajatorstain käyttöön.
Lisätietoja Outi Rämöltä (0400 869 057).
Tervetuloa uudet jäsenet!
Kilta toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenet Matti Huuselan, Salla Vahan ja
Jaana Luomalan!

Killan puheenjohtaja ja sihteeri
Puheenjohtaja Marjut Leskinen 050 3032 422
Sihteeri
Aino Sallinen
050 4004 688

marjut.leskinen@kuhankoskenkilta.fi
aino.sallinen@kuhankoskenkilta.fi

Käsityökeskus Sigridistä killan jäsenkorttia näyttämällä:
Yli 20 € taiteilijatarvikeostoksista -10%
yli 50 € taiteilijatarvikeostoksista -20%
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