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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Suurkiitos kiltalaiset, me teimme sen jälleen. Art Häme '14 oli huikea menestys. 4 päivän aikana tapahtuma keräsi yli 4500 kävijää. Te talkoissa mukana olleet, kiitän teitä
suuresti. Suurkiitos kuuluu myös meitä tukeneille tahoille, kuten Taiteen edistämiskeskus, Lounaismaan Osuuspankki, Mak Media Oy, Forssan kaupunki, Forssa Print Oy,
Merkintätalo Oy ja Lions Club Forssa Kuha.
Heidän tukensa mahdollisti tapahtuman monipuolisen markkinoinnin ja tiedottamisen.
Kiitos kuuluu myös kulttuuritoimijoiden työryhmälle, joista kukin toimi omien tapahtumien vetovastuullisena toteuttajana.
Toivon että te talkoissa mukana olleet nautitte yhdessä tekemisestä. Itse nautin ja
koin että työmääräkään ei ollut liiallinen. Toivottavasti myös te koitte samoin. Suosituin tapahtuma oli Killan Sillanalusnäyttely keräten peräti n. 1000 kävijää 2 pv.n aikana. Myös Elämänlankanäyttelymme oli suosittu. Siellä vieraili 450 kävijää. Usea näyttelyissä kävijä, tuli vielä uudestaan. Kiitos teidän taiteilijoiden upeiden teosten.
Tästä on hyvä jatkaa. Yleisön taholta on tullut toive, että joka vuosi olisi kulttuuria
tarjolla enemmän kuin on tähän asti ollut. Tätä mietitään nyt Forssa viikon yhteyteen.
Tähän loppuvuoteen meillä on vielä tulossa joulunäyttely. Muista osallistua siihen.
Asiasta tarkemmin alla. Järjestämme sen samassa paikassa Kartanokeskuksessa, kuten viime vuonna.
Oikein antoisaa loppusyksyä ja joulun odotusta.
Soili Mahlanen
puheenjohtaja
JOULUNÄYTTELY
Killan joulunäyttely pidetään Kartanokeskuksessa (Kartanonkatu 11 - eli K-Supermarketin liikekeskus) 30.11. - 07.12.
Töiden (enintään 5 kpl) jättö lauantaina 29.11. klo 12. Osallistumismaksu 10 €. Kilta
ei ota provisiota myydyistä teoksista. Näyttely on avoinna joka päivä klo 12 - 18, paitsi lauantaina 6.12., eli itsenäisyyspäivänä.

Avajaiset pidetään sunnuntaina 30.11. alk. klo 12. Tarjoilua!
Tervetuloa osallistumaan!
Näyttelyn purku ja töiden nouto su 7.12. klo 18.
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Kehräämön joulutorin aikaan lauantaina 29.11. klo 16-19 ja sunnuntaina
30.11. klo 11-16 järjestetään grafiikan pajalla (Kuvataidekoulu, Wahreninkatu
13) perinteiset joulumyyjäiset. Myyjäisistä vastaa totuttuun tapaan Ulla Viljanen,
joka huolehtii pöytävarauksista, puh. 040 7622 788, ulla.viljanen(at)surffi.net. Pöytävuokra on 5 euroa.
Tule myymään tuotteitasi; kortteja, koruja, koristeita jne..
VUOSINÄYTTELY 2015
Järjestämme Killan perinteisen vuosinäyttelyn näyttelytila Vinkkelissä, Forssan kirjaston yläkerrassa
02 – 22.02.2015. Nyt vielä ehtii tehdä sitä ajatellen teoksia tähän näyttelyyn. Vuosinäyttely kertoo katsojille Killan taiteilijoiden tämän hetken annin. Se on kooste Kuhankosken Killan taiteilijoista. Tähän kannattaa
ehdottomasti osallistua.
TEATTERITALON NÄYTTELY
Olette ehkä huomanneet, että kiltalaisten töitä on Forssan teatterin seinillä. Kutsu kävi
hyvin pienellä varoitusajalla, että meidän töitä kaivataan teatterin seinille. Aikaa annettiin vajaa viikko pystyttää teokset seinille ja siksi siitä laitettiin tieto vain sähköpostia käyttäville jäsenille. Aikaa ei ollut kirjeen lähettämiseen.
Tämä näyttely on teatteritalolla näytäntökauden puoleen väliin asti, eli vuoden 2015
alkuun, mikäli halukkaita tulijoita uuden näyttelyn pystyttämiseen on.
Ole yhteydessä jo nyt ja ilmoita nimesi sihteerille Marja Viskarille. Uuteen näyttelyyn
pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Kun taiteilijoita ja teoksia on riittävästi,
uusi näyttely pystytetään. Muussa tapauksessa nykyinen näyttely jatkaa näytäntökauden loppuun eli huhtikuun loppuun 2015 asti.
Hyvä Kuhankosken Killan jäsen, kiinnostaisiko ja olisiko sinulla aikaa viedä Kiltaa
eteenpäin? Uusia ideoita kaivataan. Killan hallitus on paikka jossa voit saada ideasi toteutettua. Liity siis hallitukseen. Uusi hallitus valitaan vuosikokouksessa ja keväällä
2015 on seuraava vuosikokous. Ota yhteyttä puheenjohtajaan Soili Mahlaseen tai sihteeriin Marja Viskariin.
Puheenjohtaja Soili Mahlanen, 040-579 2498 soili.mahlanen@kuhankoskenkilta.fi
soili.mahlanen@wippies.fi
Sihteeri

Marja Viskari, 050-571 0715

marja.viskari@kuhankoskenkilta.fi
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