5.6.2006 sivu 1/2

Vihdin Taideyhdistys ry
jäsenkirje 2 / 2006

www.vihtiart.fi
KESÄ JA SYKSY 2006
10.–13.7. Kesäleiri
Olkkalan kartano
27.8. Kesäretki
Kolmen linnan kierros
syyskuu: Syysnäyttely pääkirjasto
23.–24.9. Alaston mallin piirustus
4.-5.11. Tussilaveeraus

Tervehdys!
Yhdistyksen kesään kuuluu perinteisesti työskentelyrauhaa tarjoava leiri
ja inspiroiva matka. Syksyllä esitellään
kesän aikaansaannoksia ja opetellaan
uutta kursseilla. Tällä kertaa tarjolla on
myös kesäksi näyttelymahdollisuuksia
Vihreän Huvilan toimesta.
Yhteystiedot
Ilmoittautuminen,
kurssi-, näyttely- ja matka-asiat:
Reija Virtanen
p. 224 9122, nipukka@elisanet.fi
Jäsen-, tiedotus- ja nettisivuasiat:
Soile Hovila
p. 040 869 8506, shovila@suomi24.fi

Yhdistyksen kotisivut sekä vihtiläisten taiteilijoita ja taiteen
harrastajia esittelevä taidegalleria avattiin huhtikuun alussa.
Nettisivuilta löytyy ajankohtaista tietoa yhdistyksen tapahtumista.
Toivomme että osallistuisit taidegalleriaan lähettämällä kuvaaineistosi tietoineen. Osallistuminen on helppoa: valitse 2-6
kuvaa töistäsi ja kirjoita niistä teostiedot - postita Reijalle tai meilaa
Soilelle. Lisäksi tarvitsee lähettää omakuva ja lyhyt teksti osaamisestasi (cv tai kuvaileva teksti). Toteutus maksaa vain n. 20 euroa.
Tavoitteena on kattava tietopankki vihtiläisistä taiteen alan toimijoista. Seuraavaksi osallistumismahdollisuutta tarjotaan Vihdin
kunnan projektiavustuksen tuella vihtiläisille taiteilijoille ja kulttuurialan yrityksille, kouluille ja yhdistyksille.
Kesäleiri Olkkalan kartano 10.–13.7.
Kesäleirin ohjaajana toimii Iréna Kumpulainen. Osoite Olkkalan
kartanolle on Olkkalankuja 20. Maalaamme ohjaajan kanssa klo
10-15.30, mutta kartanolle saa jäädä vapaasti klo 20 asti. Voimme
järjestää yhteisruokailun, jos osallistujia on riittävästi. Kerro
ilmoittautuessasi, syötkö kartanolla ja onko erityisruokavaliota.
Leirin hinta on 7 euroa/päivä eli 28 euroa. Toivomme runsaasti
osallistujia, mutta jos ilmoittautuneita ei ole riittävästi, leiri pidetään
vain kolmepäiväisenä. Tällöin hinta on 21 euroa. Ilmoittautuminen
29.6. mennessä Reijalle.
Kesäretki Kolmen linnan kierros su 27.8.
Pr- ja matkailupalvelu Marja Käpylän järjestämällä päiväreissulla
käydään kolmessa linnassa. Lähtö klo 8.00 Vihti kk, Linjala tai
klo 8.15 Nummela, linja-autoasema. Ohjelma: Suitian linna klo 9
(kahvi), Mustio klo 11, lounas klo 13.30 Kievarin Lounaspöytä,
ns. noutopöytä, Sammatin Kievari ja lopuksi Hiidenlinna klo 15.30
(kahvi). Paluu Vihtiin n. klo 17.
Sitova ilmoittautuminen 4.8. mennessä Reijalle. Osallistumismaksu 63–66 euroa sis. bussimatkat, opastuksen, ruuan ja
kahvin. Retkeä mainostetaan myös Lohjan Taideyhdistyksen,
Vihdin Kameraseuran ja Vihti-Seuran jäsenille, jotta väh. 25–34
osallistujan porukka saadaan kokoon.
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Yhdistys esittäytyy
Vihreässä Huvilassa
la 12.8. klo 11–14
Yhdistyksen jäseniä toivotaan paikalle
esim. maalaamaan tai piirtämään,
tuomaan maalauksia ulkotaidenäyttelyyn (säävaraus) sekä ohjaamaan lasten vapaamaalauspistettä. Monitaitoisesta jäsenistöstämme olisi myös
hauska saada paikalle musiikkitaitoisia
yms. esiintyjiä! Porina- ja keskusteluryhmätkin tuovat mukavaa tunnelmaa!
Tarkoitus on tuoda tietoa yhdistyksestämme, sillä Kanervala -päivää ja Rytärskyjä ei järjestetä tänä vuonna. Kunnon sadesää peruu tilaisuuden.
Kutsu
Vihreä Huvilan
kesänäyttelyihin
Hulvatonta II
Huvilagalleriassa heinäkuussa pidettävään näyttelyyn voi tarjota omalaatuisia, kummallisia tai muuten surrealistisia töitä myyntiin, josta provisio.
Kasvaako niitä täällä!
Puistogalleriassa on kesäkuusta elokuun puoliväliin esillä ympäristö- ja
puutarhataidetta. Näyttely avataan la
10.6 klo 13, mutta vielä voi osallistua.
Maksu 20 euroa.
Soittele Marja Melinille 040 843 7296.
Tekotapa, materiaalit ja toteutus vapaa.
Huvila ja kesäkahvila ovat avoinna
ke - pe 11 - 18, la 10 - 13 ja su 12 - 16,
myynnissä on myös taide- ja käsityötuotteita.

Syksyn kurssit
Alastonmallin piirustus 23.–24.9.
Edellisellä kerralla osallistujia ei ilmoittautunut riittävästi, joten
yritämme uudelleen.
Tussilaveeraus 4.-5.11.
Tarkemmat tiedot kursseista syksyn kirjeessä.
Näyttelyt
Syysnäyttely
pidetään Vihdin pääkirjastossa syyskuussa 2006. Tarkemmat
ohjeet osallistumisesta seuraavassa kirjeessä.
Virsta 500
Osallistumme Vihti 500 -juhlintaan järjestämällä näyttelyn
pääkirjastossa maaliskuussa 2007. Näyttelyn nimenä on Virsta
500.
Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke
on vapaa heinäkuusta alkaen. Varaa oma vuorosi Reijalta.
Kesäkuussa esillä on Tara Partasen teoksia.
Virta-galleria
Kimmo Kumelan piirustuksia 11.6.-16.7. Avajaiset 10.6. Avoinna
ke-pe 12-18, la-su 12-16.
Olkkalan kartanon viljamakasiini
Heli Penttisen akvarelleja ja piirustuksia 4.6.-7.7. Avoinna joka
päivä klo 11-20.

Lohjan taideyhdistyksen kesäleiri
Kässän talo (Tynninharjuntie 21, Virkkala, kokoontuminen) ja
Pähkinäniemi 10.-13.8.2006 klo 9-16. Ohjaajana Jaska Salmi.
Omat eväät. Hinta 25 - 30 euroa, riippuen osanottajamäärästä.
Lisätietoja: Sinikka Kallio, 040-731 0511, sinikka.kallio@netti.fi
Hyvää alkanutta kesää!
t. Reija ja Soile

