Jäsentiedote 3/2014
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS!
Kesä se jo kolkuttaa nurkalla ja luonto tarjoaa parastaan tällä hetkellä. Viime kirjeessä kerroinkin
tämän vuoden haasteista ja nyt tämän Art Häme '14 tiimoilta järjestämme Jäsenkokouksen
Ravintolalaiva Jannulla 21.05.2014 alk. klo 18. Ilmoittaudu sihteerillemme. Järjestelyjen
vuoksi toivomme ennakkoilmoittautumista.
Toivon todella, että tulette tähän kokoukseen runsaslukuisesti. Sinulla on mahdollisuus tuoda
kokouksessa esiin kysymyksiä, huomioita, kritiikkiä eli mitä vain asioita, mistä haluat keskustella vaikka pääasiassa kokoonnummekin Art Häme '14 järjestelyjen vuoksi. Me hallituslaiset emme
kovin usein tapaa teitä jäseniä ja on tärkeää kuulla teidän mietteitänne ja kommenttejanne.
Kerromme tarkemmin Art Häme '14 ohjelmasta kokouksessa ja toivomme, että ilmoittaudutte
talkoisiin mukaan. Kuhankosken Killalla on kolme näyttelyä, jotka pitää saada pystyyn hyvin
näyttävästi. Olethan mukana tekemässä uutta ja mieliinjäävää. Kilta järjestää tapahtumassa
Venetsialaisen taiteiden yön Sillanalusnäyttelyineen sekä Elämänlanka-teeman mukaisen
näyttelyn ravintola Vanhassa Värjärissä (ent. näyttelytila Vinkkeli) sekä olemme mukana
Kokoelma-näyttelyssä kirjaston Vinkkelissä.
Nyt lähitulevaisuudessa meillä on Killan perinteinen kesänäyttely Tapulimakasiinissa
Jokioisissa. Siihen on osallistuttu menneinä parina vuonna kiitettävästi ja toivon, että sama into
osallistua jatkuu. Asiasta tarkemmin alla.
Nähdään jäsenkokouksessa ja kesänäyttelyssä. Nautitaan kesästä ja valosta.
Soili Mahlanen
puheenjohtaja
Jäsenkokous
Ravintolalaiva Jannussa Loimijoen rannassa Forssan Kehräämöllä 21.5. alkaen klo 18. Tarjoamme
kokouksen alussa kahvin/teen ja pari pasteijaa (lohi ja jauheliha/kananmuna). Toivomme
ennakkoilmoittautumista. Voit ilmoittautua sihteerille Marja Viskarille puh. 050-5701715 tai
sähköpostilla marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi. Nyt kaikki mukaan!
Kesänäyttely Tapulimakasiinissa 17.6. - 13.7 2014
Töiden jättö ma 16.6 klo 17.00. Osallistumismaksu 20.00 €. Jokainen ripustaa itse taulunsa, max. 5
per/taiteilija. Paikalta löytyy nauloja ja vasaroita ja apujoukkoja .
Avajaiset 17.6. klo 17.00, tarjoilua. Näyttelyn purku 13.7. klo 17.00. Muista osallistua tähän.
Portaan akatemia 28.7-3.8 2014 Kokemus ja kuva
Tämän vuoden teemana on Kokemus ja kuva. Taiteen tekemisen takana on usein vahva kokemus,
joka herättää tunteellisen ja visuaalisen impulssin ja tarpeen luomiseen ja kokemuksen
työstämiseen. Miten kokemamme ympäristö, tapahtumat ja ihmiset vaikuttavat meihin? Miten
käsittelemme kokemuksiamme?
Www.kuhankoskenkilta.fi

Jäsentiedote 3/2014
Ilmoittautumiset:
Osallistujat otetaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Paikkoja on rajoitetusti sillä Akatemian
perusperiaate on antaa henkilökohtaista, yksilön tarpeisiin pohjautuvaa opetusta. Ilmoittautua voi
lähettämällä yhteystiedot (nimi, osoite, synt. aika ja -paikka, puhelinnumero, tarve
majoitukseen/ruokailuun) osoitteeseen mariaraunio@hotmail.com. Tarkemmat tiedot löydät killan
nettisivuilta www.kuhankoskenkilta.fi → Portaan Akatemia.
Jäsenmaksut ja -kortti 2014
Kaikille jäsenmaksun maksaneille Killan jäsenille lähetetään tämän kirjeen mukana vuoden 2014
jäsenkortti. Vielä on osalla jäsenistä tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta. Toivon, että muistat
maksaa sen ensi tilassa. Näin toimintamme varmistuu ja kehittyy, olemmehan toiminnassamme
jäsenmaksujen varassa. Siksi tämä on tärkeää.
Riittää että maksat jäsenmaksusi Killan tilille: FI8350250240091132. Kirjoita viestikohtaan
maksajan nimi ja “jäsenmaksu 2014”.
Hyvää kesää kaikille ja nähdään Jannulla!
Killan puheenjohtaja ja sihteeri/vpj.
Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498
Vpj. Taina Riitto 0400 533 609

soili.mahlanen@wippies.fi
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi
tainariitto@pp.inet.fi

Sihteeri Marja Viskari 050 571 0715

marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi

TOUKOKUUN TARJOUS!

Art Spotissa

Siveltimet -30 %

Sigridissä

Tarjous voimassa
toukokuun loppuun!

Käsityökeskus

________________________________________________________________________________

Www.kuhankoskenkilta.fi

