PM för Bodens Konstförening våren 2019
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 7/1, avslutning den 27/5.
Varje tisdag kl 10.00 - 13.00: Öppet hus med valfri aktivitet. Start den 8/1, avslutnng den
28/5.
Varje onsdag kl 18.30 – 21.00: Skaparkvällar med varierat program. Start den 9/1.
Obs! Hela vecka 16 (Stilla veckan) tisdag den 30 april, onsdag den 1/5 samt onsdag den 29/5
har vi ingen verksamhet!
Så här ser onsdagskvällarnas program ut:
9/1
16/1
23/1
30/1

Första träffen för terminen. Fri målning
Vi jobbar med lera
Fri målning
Decoupage

6/2
13/2
20/2
27/2

Fri målning
Fri målning
Marmorering
Konstnärsporträtt

6/3
13/3
20/3
27/3
kläder

3 /4
10/4
24/4
8/5
15/5
22/5
Kurser
9-10/2

30-31/3

Årsmöte. Val av ny styrelse m m. Vanlig tid kl 18:30.
Vi målar till musik
Fri målning
Vi målar med kritor
Obs! Tag med egna kritor och papper om ni har samt oömma
och gärna förkläde
OBS! Inlämning till Vårsalongen, senast den 27/3
Porträttmålning. Vi målar varandra.
Origami
Fri målning
Fri målning
Utemålning om vädret tillåter
Fri målning – Avslutning för onsdagsgruppen
Anmälningslista till kurser finns i Ateljén
Kurs i akrylmålning för Roger Sandberg i hans ateljé
kl 10.00 – 15.00. Tag med lunch! OBS! Fiskfri
Akvarellkurs, porträtt och modell (oljepastell) för Kerstin Westin
kl 10.00 – 15.00 i Robbgården. Lunch medtages. Obs! Fiskfri!

Utställning
När det gäller Vårsalongen behövs ordentliga upphängningsanordningar samt uppgift om
metod och pris.
Vårsalongen kommer att hållas i Konstgillet / Entér Galleria den 6-27/4.
Tänk på att utrymmet är begränsat, så tag inte med för stora tavlor! Fria motiv.
Små tavlor, 15 x 15 cm, på galleriduk (tjocka varianten) med motiv från Boden kommer att
hängas på en vägg.
Vi firar Boden 100 år med motiv från dåtid eller nutid.
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!
Butiken Kreativ ger 10 % rabatt på konstnärsmaterial vid uppvisande av vårt medlemskort.
Kortet får man i ateljén när man har betalat medlemsavgiften, som är kr 200:-/år.
Konstföreningens Pg-nr är 4333755-9.
Vid inbetalning: skriv alltid i meddelanderutan ditt namn och vad betalningen gäller! För att
deltaga i kurser, utställningar eller resor måste medlemsavgiften vara betald.

Varmt välkommen till våra målarträffar!
SLÄPP FÄRGERNA LOSS, DET ÄR VÅR!
Konstföreningens styrelse:
Birgitta Tjernström
Ulla Wikman
Anne-Marie Johansson
kassör
Edda Ericson
0701551

ordförande
vice ordf., webbansvarig
sekreterare
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