Extra infoblad om alla utflykter/evenemang
•

Årsmötet onsdag 12/2 Kisa bibliotek
Årsmöte inklusive utdelning av årets konstlotteri kl 19:00
Extra vinst lottas ut bland de som är närvarande på årsmötet
Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe/te/dricka
Bindande anmälan senast: 5/2
Info/anmälan till Madeleine van Nigtevecht SMS till
076-834 33 31 eller bjorkforsarthouse@gmail.com

•

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.
Kostnad: 120,00 kr. BG 5673-0914 Glöm inte ange ditt namn och
aktivitet ”Svalsjö”.
Ingår: presentation, guidning, fika, två olika aktiviteter.
Avresa: kl 8:15 samåkning från Kisa torg (ev 8:00 samåk. Rimforsa)
Hemresa: cirka 13:00
Bindande anmälan senast: 6/4 max 15 personer
Info/anmälan till Maria Malgeryd 070-285 85 96 eller
maria.malgeryd@gmail.com

•

Utomhusaktivitet lördag 16/5 Hemligt mål gemensamt med Kisa
Fotoklubb. Ta med fikakorg och verktyg/material för dagens
ändamål! Bindande anmälan senast: 11 maj Info/anmälan till
Karolina Germundsson 070-232 90 39 eller
facebook@kindakonstforening.se

•

Sommarutställning fredag 26/6 - tisdag 11/8 Kisa bibliotek
Vernissage: fredag 26/6 kl 11:00 - 13:00
Konstinlämning: torsdag 25/6 Kisa bibliotek kl 16 - 17
OBS lapp på baksida med namn/titel/teknik/pris el. privat ägo.
Konstutlämning: onsdag 12/8 Kisa bibliotek kl 16 - 17
Bindande anmälan senast: onsdag 17/6
Kostnad: 60 kr till BG 5673-0914
Info/anmälan till Birgitta Björkhammer 070-287 40 04 eller
kassor@kindakonstforening.se

Extra infoblad om alla utflykter/evenemang
•

Konstrakan lördag 29/8 Tranås
Gemensam utflykt till Storgatan i Tranås för att se en 3 km lång
sträcka med konst utomhus. Konstrakan är öppen för konstnärer,
konsthantverkare och designers, se mer info på www.konstrakan.se
Samåkning: utgår ersättning á 18,50 kr/mil till fullsatta bilar.
Avresa: kl 10:00 samåkning från Kisa torg, cirka 1h färdtid.
Hemresa: kl 16:00 samåkning från Tranås
Info/anmälan till Madeleine van Nigtevecht SMS 076-834 33 31 eller
bjorkforsarthouse@gmail.com

•

Höstsalong lördag 3/10 - onsdag 28/10 Café Columbia Kisa
Vernissage: lördag 3/10 kl 11:00 - 14:00
Konstinlämning: fredag 2/10 Café Columbia tid kommer vid
anmälan. OBS lapp på baksida med namn/titel/teknik/pris el. privat
ägo.
Konstutlämning: torsdag 29/10 Café Columbia tid kommer vid
anmälan. Bindande anmälan senast: fredag 25/9
Kostnad: 60 kr till BG 5673-0914
Info/anmälan till Birgitta Björkhammer 070-287 40 04 eller
kassor@kindakonstforening.se

•

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

•

Glöm inte att uppdatera din e-postadress till
kassor@kindakonstforening.se, då ny information skickas till dig.
Vårt tema för 2020 är ”Ljus och Mörker” och gäller för alla våra
utställningar under året.

Våra sponsorer

