Hangon Kuvataiteilijat – Hangö Bildkonstnärer ry
VUOSIKOKOUS - ÅRSMÖTE
Sunnuntaina 15.3.2015 klo 14.00 Café Roxxissa
Söndagen den 15.3.2015 kl 14.00 på Café Roxx

Jos on muita toivottuja asioita esityslistan ulkopuolelta kohdassa §10, ilmoita ennen
kokouksen alkua.
Om det finns ärenden utanför föredragninslistan som önskas bli behandlade i
§10 meddela om det före mötets början.

Kahvitarjoilu

Kaffeservering

Tervetuloa!

Välkommen!

*****************

Yhdistyksen uusi jäsen

Ny medlem i föreningen

Ronikonmäki Maj-Lis

*****************
Pääsiäismuna huutokauppa
Hangon Suomalainen seurakunta järjestää taas tänä vuonna sunnuntaina 22.3
Pääsiäismuna huutokaupan, johon toivotaan kuvataitelijoilta runsasta osallistumista
maalaamalla / koristelemalla / tekemällä munia; puisia, styroksisia, paperisia - vaan ei
kuitenkaan oikeita kananmunia.
Munille toivotaan ns. lähtöhintaa ja ehkä tietoa myös tekijästä.
Puisia munia voi hankkia leikki- ja harrastuskaupasta ”Peikko ja Prinsessa”
Hinta on 1,90 € / kpl.
Huutokauppatuotto menee Yhteisvastuu 2015 keräykseen.
Munat tulee toimittaa seurakunnan toimistoon Bulevardi 17 (viikolla 12. 16.3 – 20.3.2015,
tai aikaisemminkin)
Lisätietoja Eira Paronen, 040-1806 111, eira.paronen@evl.fi

Påskäggs auktion
Hangon suomalainen seurakunta ordnar igen i år på söndagen den 22.3.2015 påskäggsauktion till vilken bildkonstnärerna hoppas aktivt delta genom att måla / dekorera eller
framställa ägg av trä, av styrox, papper bara inte riktiga hönsägg.
Äggen önskas ha ett utgångspris och kanske info om tillverkaren.
Trä-ägg kan man skaffa från leksaks- och hobbybytiken ”Peikko ja Prinsessa”.
Priset är 1.90 €/st.
Auktionsinkomsterna går till Gemensamt ansvar 2015 insamling.
Äggen bör levereras till församlings kansli Bulevarden 17 (senast under v.12, 16.3 – 20.3
eller tidigare)
Tilläggsinformation Eira Paronen, 040-1806111, eira.paronen@evl.fi
**********************
HUOM !

OBS !

Yhdistyksen kesänäyttely järjestetään 8 – 28.6.2015
Föreningens sommarutställning arrangeras 8 – 28.6.2015
Vuosinäyttely järjestetään 18.11 – 7.12.2015
Årsutställning arrangeras 18.11 – 7.12.2015
**********************
Puutarhaviikko Hangossa
Viikolla 21 -22, ( 23 – 29.5 ) Hangon matkailutoimisto järjestää Hangossa Puutarha-viikon.
On syntynyt ajatus että kuvataiteilijat voisivat koristella keskustakauppojen näyteikkunat
aiheeseen sopivilla tauluilla. Jos sinulla on kukka, puisto, puutarha, kasvimaa tai luonto
aiheisia tauluja ja olet kiinnostunut osallistumaan ilmoita seuraavasti:
Kerstin Berglund
puh 040-5816472, e-mail: kb.berglund4a@gmail.com
Ansa Elsilä
puh 050-3571733, e-mail: ansa.elsilä@gmail.com
Palataan käytännön asioihin myöhemmin!

Trädgårdsvecka i Hangö
Under veckorna 21 och 22, ( 23 -29.5 ) arrangerar Hangö turistbyrån en Trädgårdsvecka i
Hangö. En tanke har fötts att bildkonstnärerna kunde dekorera centrumaffärernas
skyltfönster med tavlor som passar till temat. Om du har tavlor med blom-,park-,trädgårds-,
grönsaks- eller naturmotiv och är intresserad av att delta medela enligt följande:

Kerstin Berglund
tel 040-5816472, e-mail: kb.berglund4a@gmail.com
Ansa Elsilä
tel 050-3571733, e-mail: ansa.elsilä@gmail.com
Mera info senare
***********************
ProHanko kehittelee tapahtumia 2.6.2015 Tapio Wirkkalan 100-v. syntymäpäivän ympärille ja pyytää siihen
myös Hangon Kuvataiteilijoiden apua.
Yksi idea on "L'hommage a' Tapio Wirkkala", joka voisi olla
a) joko Wirkkalan luomuksia hyväksi käyttäen installatioita, veistoksia tms ja niitä sijoitettaisi eri puolille
kaupunkia
b) tai Wirkkalan innoittamia ihan uusia töitä, joista voisi koota näyttely
esim Nauti Bistroon, joka on lupautunut suunnittelemaan Wirkkalan innoittamaa ruoka/juomalistaa
Wirkkalan innoittamana Eat & drink Wirkkala.
Mitä ajatuksia jäsenissä?
************************
ProHangö planerar och utvecklar händelser kring Tapio Wirkkalas 100-års födelsedatum den 2.6.2015 och
ber också om Hangö Bildkonstnärernas hjälp.
En ide kunde vara ”L`hommage a´ Tapio Wirkkala, antingen
a) installationer med intryck av Wirkkalas skapelser, skulpturer och liknande som skulle placeras ut
runt omkring i stan.
b) eller helt nya verk inspirerade av Wirkkalas arbeten, som kunde bilda en utställning t.ex i Nauti
Bistro, som dessutom lovat att planera en mat- och dricka- menu inspirerad av Wirkkala, Eat and
drick Wirkkala.
Vad väcker det för tankar bland våra medlemmar? Andra ideér?

