Vihdin Taideyhdistyksen jäsenkirje 1/2013

29.1.2013

shovila@suomi24.fi

Hei!
Yhdistyksemme hallitus on seuraavanlainen: Puheenjohtajana on Teppo Lahtinen ja
sihteeri/rahastonhoitajana Reija Virtanen. Hallituksen jäseninä toimivat vara pj Kari Lahtinen, Kirsti AlaOutinen, Anna – Liisa Helle ja Leena Lahtinen. Nettisivuvastaava on Soile Hovila.
Jäsenmaksu 15€ maksetaan tilille 529714-20015017. Nyt meillä on uutuutena viitteelliset laskut ja ihan
oikea laskulomake. Jos jäsenmaksu unohtui viimevuonna, ei huolta se on nyt lisätty laskun loppusummaan.
Yhdistyksessä tapahtuu:
Painopäivä prässillä 3.2.13
Tussilaveerauskurssi 9.–10.3.13
Kevätkokous 10.3.13
Kevätnäyttely 2.4.–30.4.13
Eero Järnefelt, Ateneum 6.4.13
Kun haluat ilmoittautua tai kysyä jotain:
Terve,
Kurssi-, näyttely- ja matka-asioissa soita
Reija Virtaselle p. 040 3579 613 tai nipukka@elisanet.fi
( tekstiviesti tai e-mail on ilmoittautumiseen hyvä)
Jäsenasioissa ota yhteys Teppo Lahtiseen p 045 670 7751 info@vihtiart.fi
Nettisivuasioissa ota yhteyttä Soile Hovilaan p. 040 8698506 tai shovila@suomi24.fi
Painopäivä prässillä 3.2. Taidetalo Siirilässä, Niuhalanraitti 16, Kirkonkylä
Vapaamuotoinen painopäivä yhdistyksen prässillä. Tule kokeilemaan kohopainoa linotekniikalla, Lahtisilla on
paljon kokeiluun kelpaavaa levyä ja Virtasella veitsiä. Kaikki mitä tarvitset on akvarellipaperia ja iloista
mieltä. Tällä tekniikalla tehdyistä korteista voisi tulla myyntiartikkeli Wuosisatamarkkinoille ja voimme
samalla ideoida lisääkin myytävää tai esiteltävää.
Tussilaveerauskurssi 9.–10.3.
Tussilaveerausviikonloppu toteutetaan Vihdin kuvataidekoululla Voimapolun päässä Nummelassa.
Kurssiaika on la ja su 10-15.30. Ohjaajana toimii Ilma Ylirotu. Omat tarvikkeet: Akvarellipaperia, tussia,
siveltimiä teippiä, (akvarellivärejä, jos tahtoo kokeilla sekatekniikkaa tai miksei pastelliakin) ja tausta.
Kurssimaksu 20€ suoritetaan tilille 529714-215017 tai sihteerille kurssin alussa. Ruokailu omin eväin
(koululla on mikro). Kurssipaikkoja on 20, joten ilmoittaudu heti tai viimeistään 4.3. sihteerille.
Kevätkokous 10.3.2013
Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 10.3. klo 12.00 Vihdin kuvataidekoululla, Voimapolku,
Nummela. Kokouksessa käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä ideoidaan yhdessä tulevaa toimintaa.
Kevätnäyttely Vihdin Pääkirjastossa 2.4.–30.4.
Olemme varanneet näyttelytilat, lehtilukusalin seinät ja vitriinit yhdistykselle, joten nyt kaikki mukaan.
Näyttely ripustetaan tiistaina 2.4. klo 9.00 alkaen ja puretaan 30.4 klo 14 alkaen. Ajat ovat työssäkäyville
hankalat, mutta johtuvat kirjaston aukiolosta. Työt voi jättää etukäteen kirjaston lainaustiskille ja noutaa sieltä
siis myös. Näyttelyteosten tekotapa on vapaa. Ilmoittautuminen 25.3. mennessä sihteerille.
Ilmoita näyttelyluetteloon tarvittavat tiedot: tekijä, teoksen nimi, valmistumisvuosi, tekotapa ja koko
kehyksineen (leveys ensin, tarkkuus +-5cm), sekä hinta, jos myytävänä (kirjasto ottaa 10% provision
myydyistä teoksista, joten huomioikaa tämä hinnassa). Jos teos on jo varattu, ilmoittakaa, että se on esim
”yksit.om.” tai laittakaa se esille ilman hintaa, ettei sitten tarvitse keskustella missä se on myyty. Öljy- ja
akryylimaalausten ei tarvitse olla kehystettyjä. Teosten ripustussysteemi tulee kuitenkin olla etukäteen
toteutettu ja reunat siistitty. Näyttelyyn ei hyväksytä ennakkoon ilmoittamattomia töitä.
Raati valikoi teoksista 12 kuvattaviksi syntymäpäiväkalenteriin, joka on sitten myynnissä
Wuosisatamarkkinoilla. Mainitkaa ilmoittaessanne töitä näyttelyyn, mikäli teoksestanne otettua kuvaa ei saa

käyttää tähän tarkoitukseen.
Eero Järnefelt, Ateneum 6.4.2013
Näyttelymatka tehdään Ateneumiin pikkuautoilla 6.4 klo 10.00 Kk:sta ja 10.15 Nummelasta. Katsomme Eero
Järnefeltin näyttelyn, syömme ja kotiinlähtö on n klo 15.00. Aikuisilta sisäänpääsy 12€, S-kortilla 11€,
erityiset 10€, lapset 0€. Jaetaan bensa- ja pysäköintikulut n 5€/henkilö. Ilmoittautuminen sihteerille 2.4.
mennessä.

Nettisivuhanke, www.vihtiart.fi
Yhdistyksen nettisivujen yhteydessä olevaan galleriaan on lähetetty n. 20 yhdistyksen jäsenen teoskuvia
tietoineen. Lisää tarvitaan! Lähetä kuva-aineistoa Soilelle. Soile tekee myös päivityksiä, eli jos tiedoissasi on
muutoksia tai haluat tuoreempia kuvia mukaan. Sihteeri on lisännyt sähköpostinsa automaattiallekirjoitukseen rivin www.vihtiart.fi ja se toimii siis linkkinä kotisivullemme. Useampi ihminen on tätä kautta
löytänyt sivuillemme ja nyt ehdotamme, että muutkin jäsenet tekisivät samoin. Tuntuu pieneltä asialta, mutta
se on toimiva mainos…

Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäkkeessä on kevään aikana Leena Lahtisen vaihtuvia
pienoisnäyttelyitä. Käykää katsomassa ja varatkaa oma vuoronne sihteeriltä. Seinäke on kirjaston aulassa
hyvällä näkyvällä paikalla ja siihen mahtuu neljä pienempää tai kaksi isompaa työtä. Kirjasto on auki ma-ke
13-19, to-pe 11-16, la 10-15.
Ennakkotietoa tulevista:
Wuosisatamarkkinat järjestetään tänä vuonna 23-25.8. Osallistumme jälleen Siirilän näyttelyllä ja omalla
kojulla ja työnäytöksillä. Ilmoittautumisohjeet ensi kirjeessä.

Valoisaa kevättä kohden!

Terveisin, Teppo ja Reija
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