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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS!

Kesä hellii meitä nyt suurella lämmöllä ja auringolla. Se antaa, toivon, meille kaikille 
voimia tulevaan syksyn suureen kulttuuritapahtumaan. Art Häme '14 eteen tekeminen
alkaa kiltalaisilla elokuun puolessa välissä. Olen iloinen että jäsenkokous täytti odotuk-
set ja saimme noin parikymmentä halukasta talkoojäsentä tekemään johdossamme 
olevasta seudun suurimmasta kulttuuritapahtumasta onnistuneen ja mieliinjäävän.

Jäsenkokous keräsi ravintolalaiva Jannun alakerran aivan täyteen ja olen todella iloinen
siitä positiivisesta palautteesta, minkä hallitus sai toiminnastaan teiltä jäseniltä. Se 
lämmittää mieltä ja antaa luottamusta siihen että toimimme oikeitten asioitten paris-
sa. 

Meillä oli myös hyvin onnistunut ja näyttävä kesänäyttely Tapulimakasiinissa. Näyttely 
keräsi 450 kävijää vieraskirjan mukaan, ja kuten tiedämme kaikki eivät kirjoita ni-
meään kirjaan, voinemme ajatella että kävijöitä on ollut yli puoli tuhatta. Kiitos jäsenil-
le runsaasta osanotosta.

Mennäkseni nyt tähän tulevaan suurtapahtumaan, niistä kiltalaisten apua tarvitaan 
Elämänlanka näyttelyn pystytyksessä ja näyttelyn valvonnassa sekä Sillanalus näytte-
lyn pystytyksessä ja valvonnassa. Myös Venetsialainen taiteiden yö tarvitsee järjestä-
mistä. Näistä tarkemmin alla. 

Vaikka meillä on nyt jo hyvin talkoojäseniä mukaan tulemassa, toivon että ilmoittaudut
mukaan tekemään Art Häme '14 tapahtumasta totta. I lmoittaudu joko minulle 
soili.mahlanen@wippies.f , puh. 040-5792498 tai sihteerillemme Marja Viskarille 
marja.viskari@kuhankoskenkilta.f, puh. 050-5710715. Mikä on sen mukavampaa kuin
yhdessä tekeminen ja toivon, onnistumisen tunteen kokeminen jälkikäteen.

Oikein lämmintä kesänjatkoa, nähdään talkoissa ja Art Häme '14 tapahtumassa!

Soili Mahlanen
puheenjohtaja

Näyttely 1: ELÄMÄNLANKA 28.8. - 31.8.2014

Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Forssa.
Sermien pystytys 26.8. aamusta alk. Klo 9.
Töiden jättö 26.8.2014 klo 18.
Näyttely jurytetään  max 2  teosta/taiteilija.
Jurytysmaksu 20 €
Töiden nouto 01.09. ma klo 10.
Sermien purku 01.09. ma klo 11.
Avoinnaoloajat to 14 – 18, pe 12 – 18, la 12 – 18 ja su 14 – 18.
Avajaiset Erillisiä avajaisia ei pidetä

Näyttely 2: SILLANALUSNÄYTTELY 29.8. klo 17.30 – 30.8.2014 klo 16
Venetsialaisen taiteiden yön yhteydessä 

Paikka Koskisillan alla, Forssa Kehräämö
Töiden jättö 29.8. klo 10 Koskisillan alle suoraan
Jurytysmaksu Jurytysmaksu 15 €, jos osallistuu molempiin, yhteishinta 30 €
Näyttelyn pystytys 29.8. klo 10 alk., valmista pitää olla klo 17.00.
Töiden nouto 30.8. klo 16 Koskisillan alta suoraan. Jokainen hakee itse teoksensa.
Huom! Toivoisimme näyttelyyn myös tekstiilejä, veistoksia ja patsaita ja sellaisia 

töitä mitkä sopivat sillan alle.
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Avajaiset klo 17.30 Taiteiden yön avajaiset Venetsialaisittain 
Kehräämöllä, Statuksen terassilla. 

Ohjelmassa Sininen Tuli – Fuego Azul duo Sanna Mansikkaniemi ja perulainen
Camilo Pajuelo Valdez laulaa ja soittaa vanhoja venetsiala isia 
säveliä.

Avajaissanat Kuhankosken Kilta ry:n hallituksen puheenjohtaja Soili Mahlanen
lausuu tervetuliaissanat.

Toivomme että kiltalaiset osallistuisivat Taiteiden yöhön naamiaisasuihin Venetsialaisittain 
pukeutuneena. Tule ja tuo kaikki tuttusi, perheesi ja kaverisi mukaan pitämään hauskaa.
Kilta jakaa naamareita 30 ensimmäiselle avajaisvieraalle.

Art Häme '14 kulttuuritapahtuma on tällä kertaa erittäin monipuolinen, kattaen kaikki kult-
tuurin alat. On taidetta, musiikkia, teatteria, mykkäelokuvaa, yhdessä tekemistä, konsertteja, 
historiaa, kirjallisuutta, runopolkua, work-shoppeja mm. valokuvaustyöpaja, kaupunkitaidetta, 
Dip Day värjäyspaja ja paljon muuta. Nyt jos koskaan näihin kannattaa tutustua ja osallistua.
Lähes kaikki tapahtumat ovat ilmaisia. Ohjelma kokonaisuudessaan www.arthame.f.

Art Häme '14 avajaiset pidetään 28.8. alk. klo 12 Työväentalolla. Ohjelmassa 
mm. Con Fuogo kvartetti, avajaispuheet Kaisa Lepola ja Ilkka-Juhani Takalo- Eskola. Art
Hame muotinäytös, Noin seitsemän morsianta -performanssiesitys ja 
tanssi&runoesitys. Kahvio on myös auki Työväentalolla joka päivä Art Häme '14 aikana.
Tervetuloa avajaisiin!  
                                                                                                  
Jäsenmaksut ja -kortti 2014 
Vielä on osalla jäsenistä tämän vuoden jäsenmaksu maksamatta. Toivon, että muistat
maksaa sen ensi tilassa. Jäsenmaksun maksettuasi voit osallistua Killan Art Häme 14'
näyttelyihin.
Riittää että maksat jäsenmaksusi Killan tilille:  FI8350250240091132. Kirjoita viesti-
kohtaan maksajan nimi ja “jäsenmaksu 2014”. 

Hyvää kesänjatkoa kaikille toivoo Kuhankosken Killan hallitus!

Killan puheenjohtaja, vpj. ja sihteeri.

Puheenjohtaja Soili Mahlanen 040 579 2498 soili.mahlanen@wippies.f
soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.f

Vpj. Taina Riitto 0400 533 609 tainariitto@pp.inet.f
Sihteeri Marja Viskari 050 571 0715 marja.viskari@kuhankoskenkilta.f
_______________________________________________________________________________________

NYT TARJOUKSESSA!

Art Spotissa: Syksyn maalauskatteen valmistumi-
Käsityökeskus       nen alkaa maalauspohjan 
Sigridissä          hankinnalla. 

  Nyt kaikki pohjat   
  40 %.n alennuksella             

     elokuun loppuun.
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