
 Jäsentiedote 3/2019

Hei kaikille!

Taas on kesä vierinyt vauhdilla: Taide goes Market-näyttely Kutomolla, Kesänäyttely 
Tapulimakasiinissa, Taideikkunanäyttelyt ent. S-Marketin ja Danskebankin ikkunoissa 
sekä Jokioisten Leivän Forssan kahviossa. Todella mahtavaa!

Tiedotusta taidevuoden jatkosta

Ilkka Luoti kertoi 13.8. Pajalla kiltalaisille Taidematkamahdollisuudesta Espanjaan.  
Aivan upea matka on siis tarjolla jäsenillemme ja mikä parasta, Ilkka on Espanjassa 
vastassa ja opastamassa. Lisätietoja matkasta, yksin tai ryhmässä, Ilkalta ja 
myöhemmin lyhyesti myös kotisivuiltamme.

Ilkan puhelinnumero: + 34 6050 30366 

+ 358 445000 636

Ilkan sähköposti: iluoti@gmail.com

Työpajatorstait alkavat 5.9.  Silloin tutustaan Tuija Ruusuvuoren ohjaamana 
puugrafiikkaan, mitä välineitä tarvitaan ja miten sitä painetaan. 12.9. Heli Saloniemi 
pitää expressiivistä maalausta ja ilmaisua pajalla. Työpaja siis klo 16-20 
Grafiikanpajalla. 

t. Outi p. 0400869057

Legendaarinen Sillanalusnäyttely lähestyy! Töiden tuonti Koskisillan alle on 6.9. klo 
17:00. Tyyli on sama kuin aina: teoksia max. 5 / taiteilija ja 5€ / osallistuja. Ota  
muutama varateoskin mukaan, jos osallistujamäärä on suppea. Avajaiset pidetään 
19:00. Musiikkia ja mussuteltavaa! Meillä on myös kahvila ja grilli, joista myydään 
naposteltavaa. Illan mittaan jatkuu erilaisia ja -tyylisiä musiikkiesityksiä. Tule mukaan 
viettämään iltaa ja yötä yhdessä, juhlitaan kesän loppua. Näyttelyn purku on 
seuraavana päivänä, 7. pv,  klo 17:00. 

www.kuhankoskenkilta.fi
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Yhteistyössä Forssan Museon kanssa järjestetty Kangastuksia-kilpailu lähenee 
loppuhuipennusta. Vielä on kuitenkin aikaa suunnitella Finlaysonin kuoseihin 
pohjautuvaa teosta Forssan katunäkymää kaunistamaan. Ideat voivat olla villejäkin. 
Valoja, maalauksia, kasvien muodostamaa kuviota... Ideoi ja tuo luomuksesi 5.10. 
myöhemmin varmistuvaan näyttelypaikkaan. Kilpailutietoja Forssan museon 
nettisivuilta ”Ajankohtaista”-kohdalta. Kilpailun voittaja palkitaan kunniakirjalla ja 
Museokortilla.

13.9. klo 17-20 on Forssassa Mahdollisuuksien tori. Kilta laittaa torin ajaksi 
Kuvataidekoulun käytävän seinille taidetta teemalla ilmastonmuutos. 16:00 voi tuoda 
teoksia 3 per taiteilija ja ottaa 20:00 jälkeen pois. Seinillä on vaijeriripustus. 

Seuratkaa tarkoin kotisivujamme www.kuhankoskenkilta.fi sekä facebook-
ilmoituksia. Niistä saa ajankohtaisia tietoja toiminnastamme ja pääset mukaan 
jouhevasti.

Upeita loppukesän päiviä ja luovuutta niihin jokaiseen

Terveisin   Marjut Leskinen

puheenjohtaja

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

www.kuhankoskenkilta.fi 


