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STYRELSE 2020
Ordförande  
ordf@kindakonstforening.se

BLI MEDLEM
Som medlem deltar du i vårt årliga konstlotteri med  
utdelning på årsmötet. Du kan ställa ut på alla konstutställ-
ningar eller bara vara med för att se och uppleva konst i din 
kommun, samt följa med på alla trevliga utflykter och  
evenemang. 

Medlemsavgift för 2020 är 120 kr och betalas på  
bankgiro 5673-0914. Glöm inte ange Namn/Adress/ 
E-postadress/Telefonnummer.
Kontakta kassör vid frågor kassor@kindakonstforening.se 
VÄLKOMMEN!

Kassör/Medlemsansvarig 
Birgitta Björkhammer
kassor@kindakonstforening.se / 070-287 40 04

Övriga styrelsemedlemmar hittar du på vår webbsida 
www.kindakonstforening.se/styrelsen

Medlemskonstnär  

Ingalill Borggren



DETTA HÄNDER I KINDA KONSTFÖRENING 2020

Årsmöte onsdag 12/2 Kisa bibliotek
Årsmöte inklusive utdelning av årets konstlotteri kl 19:00 
Extra vinstdragning till de medlemmar som närvarar på mötet, samt fika 
med smörgåstårta. Alla medlemmar välkomna!

Besök till Svalsjö med Pers mekaniska kabinett söndag 26/4 
Vi får först en presentation av verksamheten och guidning i kabinettet. 
Sedan fika och berättelsen om värdskapets konstnärskap.  
Uppdelning i två grupper med två olika aktiviteter, som byts efter halvlek, 
prova på att skära dekor och en lekfull illustrationsuppgift.
Medlemmar välkomna, max 15 deltagare.

Utomhusaktivitet lördag 16/5  
Hemligt mål gemensamt med Kisa Fotoklubb. 
Alla medlemmar välkomna! 

Kindadagen söndag 24/5 
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  
(egen anmälan i mars månad) 

Sommarutställning fredag 26/6 - tisdag 11/8 Kisa Bibliotek
Vernissage fredag 26/6 kl 11:00 - 13:00 
Konstutställning för alla våra medlemmar. Välkomna!

Konstrakan lördag 29/8 Tranås 
Gemensam utflykt till Storgatan i Tranås för att se 3 km utomhuskonst.
Konstrakan är öppen för konstnärer, konsthantverkare och designers.
Alla medlemmar välkomna!

Östgötadagarna lördag 5/9 - söndag 6/9 
Konstrunda med öppen ateljé för de konstnärer som vill ta emot besökare 
i sina hem/ateljéer. Info på www.visitostergotland.se  
(egen anmälan jan - april månad, uppstartsmöte 13/2-2020)

Höstsalong lördag 3/10 - onsdag 28/10 Café Columbia Kisa
Vernissage lördag 3/10 kl 11:00 - 14:00 
Konstutställning för alla medlemmar. Varmt välkomna! 

Vi hoppas på att ordna en workshop under hösten. Program ej klart! 
Mer information kommer på webbsidan/Facebook och i nyhetsbrev.

Vill du veta mer om några av aktiviteterna är du hjärtligt  
välkommen att kontakta någon i styrelsen. Ring eller mejla,  
se info på vår webbsidan www.kindakonstforening.se/styrelsen 
Välkommen!

”Kinda konstförening vill väcka och bredda intresset och ge våra medlemmar och andra gemenskap och upplevelser i konstens tecken”

Vårt tema för 2020 är ”Ljus och Mörker” och gäller för alla våra utställningar under året.

Våra sponsorer


