PM för Bodens Konstförening våren 2018.
Välkommen till vårens aktiviteter!
Vi börjar vårterminen vecka 2 och träffas i Ateljén, Brogatan 10, på följande tider:
Varje måndag kl. 10.00 – 13.00: Måndagsgruppen. Start den 8/1.
Varje tisdag kl. 10.00 – 13.00: Öppet hus med valfri aktivitet. Start den 9/1.
Varje onsdag kl. 18.30 – 21.00: Skaparkvällar med varierat program. Start den 10/1.
Obs! Hela vecka 13 (Stilla veckan), måndag den 30/4, tisdag den 1/5 samt onsdag den 9/5
har vi ingen verksamhet!
Så här ser onsdagskvällarnas program ut:
10/1: Första träffen för terminen. Fri målning.
17/1: Inlämning av bilder till utställning på Bodensia. Se nedan!
24/1: Fri målning.
31/1: Figurteckning. Vi skissar av varandra.
7/2: Fri målning.
14/2: Vi lär oss lite om färglära.
21/2: Fri målning.
28/2: Decoupage.
7/3: Årsmöte. Val av ny styrelse m.m. Vanlig tid, kl. 18.30.
14/3: Fri målning.
21/3: Hängningsteknik. Hängningsgruppen informerar inför kommande utställningar!
4/4: Fri målning.
11/4: Fri målning.
18/4: Fri målning.
25/4: Fri målning.
2/5: Konstnärsporträtt. Mariana berättar om en känd konstnär.
16/5: Tovning.
23/5: Fri målning. Är vädret vackert målar vi ute.
30/5: Vårens sista sammankomst. Föreningen bjuder på tårta!
Förutom detta kan vi pröva på andra aktiviteter som att teckna, måla på glas, göra keramik
eller måla brickor t.ex. Kom med förslag!
Som vanligt visar vi ”Månadens bild” både i Ateljén och på hemsidan. Alla är välkomna med
bidrag! Lista finns i Ateljén, det är bara att teckna sig för önskad månad. Där finns också råd
ang. fotografering av bilderna!
21/4 kl. 10.00 – 15.00: ”Målarlördag”. Vi målar fritt och föreningen bjuder på pizzalunch.
Anmälningslista finns i Ateljén.

Kursverksamhet:
17/2 och 18/2 kl. 09.00 – 16.00: Helgkurs i akvarell för Kerstin Westin. Det är valfritt att delta
lördag eller söndag eller båda dagarna. Obs! Den som inte deltagit i Kerstins genomgång av
färglära tidigare bör vara med på lördag, eftersom hon tänker ägna den förmiddagen åt färgteknik,
som är viktig att kunna för att tillgodogöra sig kursen.
Deltagaravgiften är 50:- per dag. Anmälningslista finns i Ateljén! Kursen hålls i Robbgården.
Någon av onsdagskvällarna i april hoppas vi att Lilian Jonsson kommer och lär oss något om
ikonmåleri. Datum är ännu inte bestämt, så håll utkik på hemsidan eller kom till Ateljén, där finns
information! Den aktuella kvällen har vi ingen annan verksamhet!
Utställningar:
Tyvärr blir det ingen Vårsalong i år, eftersom Konstgillet inte tillåter att vi använder Konsthallen.
Tråkigt, men inget att göra något åt. Förslag på alternativ lokal mottages tacksamt!
25/1 – 22/3: Utställning i Bodensias lobbybar. Motiv och teknik är valfria, men bilderna ska ha
yttermåttet 40x40 cm. Kom ihåg tråd på baksidan av tavlorna! En tavla med bara en liten ögla
riskerar att inte komma med, den är för svår att hänga. Och som vanligt ska bilderna märkas med
namn, teknik, titel och pris. Bifoga en lista! Vernissagekaffe i lobbybaren den 25/1 kl. 19.00.
Inlämning senast den 17/1.
Utställningarna på Bodensia får en lite annan utformning fr.o.m. juni månad. Då slutar vi med
gemensamma utställningar och övergår till att medlemmarna själva bokar in och hänger sina
utställningar. Man kan boka ensam eller gå ihop några stycken. Utställningarna kommer att vara
två månader och bytas i månadsskiftena med början den 1/6. Anmälningslista finns i Ateljén.
Utställningarna är fortfarande gratis. Passa på att delta i träffen den 21/3, då ger hängningsgruppen
lite tips om hängning!
Om du vill veta mer om vad som händer i vår förening ska du besöka vår hemsida, som har
adressen www.bodenskonstforening.se, ringa någon i styrelsen eller komma till våra träffar!
Hemsidan har aktuell information och där finns Månadens bild och ett galleri, där medlemmarna
kan visa sina bilder. Ulla hjälper gärna den som vill komma igång med galleriet!
Vi finns också på Facebook.
Butikerna Gilla och Stadins ger rabatt på konstnärsmaterial vid uppvisande av vårt medlemskort.
Kortet får man i Ateljén när man betalt medlemsavgiften, som är 200:-/år.
Konstföreningens Pg-nr är 4333755-9.
Vid inbetalning: skriv alltid i meddelanderutan ditt namn och vad betalningen gäller!
För att delta i kurser, utställningar eller resor måste medlemsavgiften vara betald.

Varmt välkommen till vårens målarträffar!
SLÄPP FÄRGERNA LOSS, DET ÄR VÅR!
Konstföreningens styrelse:
Inger Nordlund
ordförande
Ulla Wikman
vice ordf., webbansvarig
Anne-Marie Johansson
kassör
Birgitta Tjernström
sekreterare
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