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Kassör/Medlemsansvarig
kassor@kindakonstforening.se
Övriga styrelsemedlemmar hittar du på vår webbsida
www.kindakonstforening.se

BLI MEDLEM
Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med
utdelning på årsmötet.
Följ med på våra trevliga aktiviteter/evenemang, ställ ut på alla
konstutställningar som finns med i foldern.
VIKTIGT att alla lämnar in sina E-postadresser för
aktuella händelser/nyheter som tillkommer under året.
Medlemsavgift för 2018 är 120 kr och betalas på
bankgiro 5673-0914. Glöm inte ange Namn/Adress/
E-postadress/Telefonnummer.
Kontakta kassör vid frågor kassor@kindakonstforening.se
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VÄLKOMMEN!

Gilla oss på www.facebook.com/KindaKonstforening

www.kindakonstforening.se

DETTA HÄNDER I KINDA KONSTFÖRENING 2018
ons 28 februari Årsmöte Kisa bibliotek
Årsmöte inklusive utdelning av årets konstlotteri kl 19:00
Extra vinst lottas ut bland de som är närvarande på årsmötet
Kostnadsfritt vi bjuder på smörgåstårta och kaffe/dricka
Bindande anmälan senast: 20 februari
Kontaktperson/info: Madeleine van Nigtevecht 076-834 33 31
lö 5 - ons 30 maj Vårsalong Café Columbia
Konstutställning för alla medlemmar, små konstverk max 40*40 cm
Vernissage lö 5/5 kl 11-14, öppettid lö 10-15
Kostnad: 60 kr till BG 5673-0914
Konstinlämning: fr 4/5 Café Columbia kl 16-17
OBS lapp baksida med namn/titel/teknik/pris el. privat ägo
Konstutlämning: to 31/5 Café Columbia kl 16-17
Bindande anmälan senast: fr 27/4
Kontaktperson/info: Madeleine van Nigtevecht 076-834 33 31
sö 13 maj Kindadagen
Konstrunda med öppen ateljé för de konstnärer som vill ta emot besökare
i sina hem/ateljéer. Varje konstnär får själv ta kontakt med Medborgarkontoret för att vara med i deras broschyr (OBS egen anmälan i mars)
fr 15 juni - tis 24 juli Sommarutställning Kisa Bibliotek
Konstutställning för alla medlemmar.
Tema 2018 ”Folkkonst i Östergötland”
Vernissage fr 15/6 kl 11-13
Kostnad: 60 kr till BG 5673-0914
Konstinlämning: to 14/6 Kisa bibliotek kl 16 - 17
OBS lapp baksida med namn/titel/teknik/pris el. privat ägo.
Konstutlämning: ons 25/7 Kisa bibliotek kl 16 - 17
Bindande anmälan senast: fr 8/6
Kontaktperson/info: Lena Nilsson 070-922 36 46

lö 4/8 Slätmons konsertkapell
Konstutställning för alla medlemmar, stora verk minimum 70*90 cm
Tema 2018 ”Folkkonst i Östergötland”
Alla som ställer ut verk får fri entré till konsert lö den 4/8
Kostnad: 30 kr till BG 5673-0914
Konstinlämning: fr 3/8 Slätmons konsertkapell tidpunkt anges senare
OBS lapp baksida med namn/titel/teknik/pris el. privat ägo.
Konstutlämning: sö 5/8 Slätmons konsertkapell tidpunkt anges senare
Bindande anmälan senast: fr 27/7
Kontaktperson/info: Marie Johansson 073-763 51 34
sö 26 augusti Workshop ”Drybrush/Torrborsta” Rimforsa Strand
Kursledare Tanya Lundmark lär ut tekniken som kallas Drybrush
Ta med: Mer info erhålls av kontaktperson vid anmälan
Kostnad: 70 kr till BG 5673-0914 ingår lunch/fika
Upplägg för dagen skickas vid anmälan! Cirka tider kl 10-15
OBS max 14 deltagare
Bindande anmälan senast: sö 19/8
Kontaktperson/info: Tanya Lundmark 070-521 77 67
lö 1 - sö 2 september Östgötadagarna
Konstrunda med öppen ateljé för de konstnärer som vill ta emot besökare
i sina hem/ateljéer. Info på www.visitostergotland.se (OBS egen anmälan i
april)
ons 24/10 Konstbesök konstgruppen Kometen Hackefors Linköping
Konstresa till konstgruppen Kometen, 14 konstnärers ateljé
Kostnadsfritt - ingår fika och inspirerande info om gruppen
Samåkning: från Kisa busstation kl 17:00 (vi ska vara där kl 18:00)
Bindande anmälan senast: ons 17/10
Kontaktperson/info: Marie Johansson 073-763 51 34

