PM för Bodens Konstförening hösten 2020

Välkommen till höstens träffar!
Höstens målarträffar startar vecka 36 i Ateljén, Brogatan 10 med att vi städar lokalen
tillsammans på måndag den 31 augusti kl 10.00
På grund av Corona så kommer några förändringar under hösten.
Höstens målarresa är inställd!
Varje måndag kl 10.00 – 13.00
Måndagsgruppens träffar kommer att vara i
Pelarsalen, Björken från och med 7/9 till 30/11 kl 10-13 förutom en gång då blir det till
kl 12.00
Varje tisdag kl 10.00 – 13.00 Öppet hus, fri målning, trevlig samvaro. Tisdagsgruppen
träffas i vår lokal Brogatan 10
Varje onsdag kl 18.30 – 21.00
Skaparkvällar med varierat program. Träffar
i Å-centers samlingslokal från 2/9 till 2/12
Pelarsalen på Björken och Å-centers samlingslokal är för närvarande stängda på grund av
Corona. I dagsläget vet vi inte när de öppnar igen så tiderna är preliminära. Besked om
de öppnas igen i höst får vi i slutet av augusti.
Onsdagskvällarnas program:
September
9

Naturmåleri

16

Naturmåleri

23

Fri målning

30

Måla ett gammaldags foto enbart i bruna toner. Motiv valfritt.

Oktober
7

Fri målning

14

Lera – lufttorkande

21

Fri målning

28

Måla med kritor eller tygtryck

November
4

Fri målning

11

Julpyssel/Julkort

18

Julpyssel/Julkort

Vänd

25

Fri målning

December
2

Julavslutning

Skördemarknad 28-30 augusti. Inställd!
Om du vill veta mer om våra aktiviteter besök vår hemsida, ring någon i styrelsen eller
kom till våra träffar!
Hemsidan har adressen www.bodenskonstförening.se
På hemsidan finns också ett galleri där alla medlemmar är välkomna att visa sina bilder.
För att öppna ett eget galleri på hemsidan behöver du inloggnings uppgifter, de får du via
styrelsen. Vi finns även på Facebook.
För att delta i kurser, utställningar eller resor måste medlemsavgiften vara betald.
Årsavgift är 200:- Betalas till föreningens Pg-nr 4333755-9. Skriv ditt namn och vad
betalningen gäller i meddelanderutan.
Butiken GILLA Kreativ ger 10 % rabatt på konstnärsmaterial. Gilla RAM och Stadins
Glas AB ger rabatt på inramningar vid uppvisande av vårt medlemstkort.
OBS! Affischer som sätts upp på Konstföreningens skylt på väggen vid lokalen FÅR
ENDAST FÄSTAS MED TEIP. Inga häftklammer eller stift vilka förstör träskylten.

Kurser under hösten:
26-27 sept akryl med Roger Sandberg Lokal: Å-center
25 okt ”Lekfullt måleri” i Akryll med Eva Rosendahl Lokal: Å-center
Månadens bild: Teckna dig för en valfri månad och meila foto av din bild till Ulla, så
läggs den in på föreningens hemsida. Anmälningslistan finns i ateljén.
Anmälningslistor inför kurserna kommer att finnas på anslagstavlan i ateljén.
Konstföreningens styrelse:
Edda Ericsson Ordförande
Ulla Wikman
Anne-Marie Hohansson
Gunilla Gezelius
Irene Ahlman
Ingrid Norberg

Vice ordf
Kassör
Sekr

073-0701551
070-3748951
073-8258807
070-2028619
0920-267316

Varmt välkommen till våra aktiviteter!
Sätt färg på tillvaron!

