1

Jäsentiedote 2/2013
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Kiitän jälleen luottamuksesta saada jatkaa Kuhankosken Killan hallituksen puheenjohtajana. Meillä
on nyt uusi hallitus, jonka kokoonpano on paria henkilöä lukuun ottamatta entinen. Uskon että hallitustyöskentely sujuu tehokkaasti tällä kokoonpanolla ja toivon että voit olla tyytyväinen toimintaamme.
Tämä vuosi on Killan toiminnassa hyvinkin perinteinen. Pidämme normaalit näyttelyt, teemme
näyttelymatkan ja pidämme syksyllä kursseja jäsenten ammattitaidon kasvattamiseksi. Näin siksi
että ensi vuosi on Kuhankosken Killalle haasteellinen ja voimia kysyvä. Uusi hallitus päätti kokouksessaan ottaa vetovastuun tulevasta Art Häme ’14 tapahtumasta. Tämä tarkoittaa että meiltä kaikilta kysytään ensi vuonna jälleen talkoohenkeä, aktiivista osallistumista ja yhteen hiileen puhaltamista.
Mutta en epäile hetkeäkään ettemmekö siinä onnistu. Mehän olemme tehneet sen ansiokkaasti jo
kerran. Ensi vuoden Art Häme ’14 teema on Tekstiili. Jo nyt kannattaa kunkin meistä lähteä tekemään omia näyttelyteoksia Art Häme ’14 tapahtumaan. Vuoden mittaan tiedotamme jäsentiedotteessamme, missä mennään Art Häme ’14 suunnitteluissa. Forssan kulttuuriväki on kokoontunut
asian tiimoilta kaksi kertaa ja olemme päässeet alkumetreille.
Nyt kevään tapahtumiin, joista suurimpana on Killan perinteinen Vuosinäyttely. Pidämme sen Kutomon Voimalaitoksen Turbiinisalissa. Olemme ensimmäinen järjestäjä, joka siellä järjestää tapahtumaa. Muista osallistua tähän, voi olla että tämä on ainutkertaista. Tiedot tarkemmin tässä kirjeessä.
Myös kesänäyttely on lähellä. Pidämme sen perinteisesti Tapulimakasiinissa ja nyt näyttely on
avoinna lähes 4 viikkoa. Tätähän emme jurytä, joten valitse vain mieleisesi työt ja tuo näyttelyyn.
Nautitaan keväästä ja tulevasta kesästä. Ollaan aktiivisia ja nähdään näyttelyissä.

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

Vuosinäyttely Voimalaitoksessa 04.05. – 19.05.213
Turbiinisalissa Tapulikuja 1.ssä, Forssassa. Näyttely avoinna joka päivä klo 12 18. Töiden jättö 2.5. klo 18 -19 Voimalaitokselle. Max. 5 työtä ja jurytysmaksu 20 €.
Näyttelyn juryttää AvaraTaide ry.n perustajajäsen, sen ent. puheenjohtaja, Taidemaalariliiton jäsen sekä Tampereen taiteilijaseuran jäsen ulkoilmamaalari Tiina Leppänen Tampereelta.
Avajaiset 04.05. klo 12. Mukana ohjelmaa ja tarjoilua. Lisäksi 08.05. Forssa viikon
yhteydessä pidetään Kutomon uuden sillan avajaiset ja Siltatanssit alk. klo 17
ja Kuhankosken Killan näyttelyssä on n. klo 16 alk. runonlausuntaa näyttelyn teoksista.
Kilta on ensimmäinen tapahtumajärjestäjä Voimalaitoksessa ja tämä on meille kiltalaisille aivan ainutlaatuinen tilaisuus, jota Forssassa ei ole voitu ennen toteuttaa. Ei ollut
itsestään selvää, että Turbiinisaliin voidaan taidenäyttely järjestää. Pelastuslaitos vaati
pelastussuunnitelman ja tietyt kriteerit, mitkä tilan on täytettävä, Renorin vuokran lisäksi. Siksi jurytysmaksu on tuon 20 €/taiteilija.
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Tila vaatii myös kiltalaisten valvontaa. Valvontavuorot ovat 3 tunnin jaksoissa ja päivää kohti tarvitaan siis 2 valvojaa. Nyt odotetaan meiltä kaikilta taas talkoohenkeä.
Ole yhteydessä näyttelysihteeriimme Eila Heikkilään, puh. 050-3805728,
e-mail: eila.heikkila@gmail.com ja varaa valvontavuorosi nyt heti.
Tähän näyttelyyn kannattaa kaikkien osallistua. Suuren yleisön kiinnostus paikkaa
kohtaan on taattu ja saattaa olla että tämä jää ainutkertaiseksi. Renor pyrkii vuokraamaan tilan mahd. nopeasti pysyvään käyttöön.
Kesänäyttely Jokioisten tapulimakasiinissa 18.6.–14.7.2013
Kesänäyttelyn töiden jättö ma 17.6. klo 17.00 Tapulimakasiinissa. Näytteille asettajat
pystyttävät työt itse valvonnassa. Näyttelysihteerinä on Eila Heikkilä. Osallistumismaksu on 20 € ja taiteilija voi osallistua enintään viidellä työllä. Avajaiset pidetään ma
17.6. klo 18.00, ohjelmassa avajaissanat ja pientä tarjoilua. Näyttely puretaan sunnuntaina 14.7. klo 17.00.
Portaan Akatemia pitää välivuoden.
Killan jäsenmaksut
Nyt on taas aika maksaa Kuhankosken Killan jäsenmaksu.
Hallitus päätti olla lähettämättä pankkisiirtolomakkeita, koska suurin osa maksaa netissä laskunsa.
Muistattehan maksaa jäsenmaksunne 30.4. mennessä. Näin takaatte näyttelyyn
ja muihin Killan tapahtumiin sekä kursseille osallistumisen. Jäsenmaksua ei korotettu
ja se on tänä vuonna jälleen 25 €.
Maksat vain Killan tilille jäsenmaksusi. Tili nro on FI8350250240091132 ja mukaan maininta jäsenmaksu v. 2013 sekä oma nimesi.
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