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Kesäleiri 9.-12.7.

Yhdistyksessä tapahtuu
Kesäleiri, Taidetalo Siirilä 9.-12.7.
Yhdistys esittäytyy Vihti 500 -juhlaviikonloppuna 25.-26.8.

Kesäleiri pidetään Taidetalo Siirilässä (Vihdintie
12) ma 9. - to 12.7. Maalausalueena koko Vihdin kirkonkylä rakennuksineen, järvineen ja sateen
sattuessa hyvät sisätilat. Omat omavalintaiset välineet.
Leiriaika 10-15.30, mutta mikään ei estä olemasta pidempäänkin. Ohjaajaksi alustavasti lupautunut Jaska Salmi.
Tilaamme Siirilään yhteislounaat noin 10 euron hintaan, mikäli syöjiä
on yli kymmenen, muuten omat eväät ja Kirkonkylän lounaspaikat.
Ilmoittautuminen 2.7. mennessä (myös ruokailu) Hinta 40e tai 10e/
päivä.
Vihti 500: Esittäytyminen näyttelyllä Siirilässä

Hei!
Tässä kirjeessä tarjolla mahdollisuuksia
työskentelyyn ja esittäytymiseen kesän
2007 aikana. Tervetuloa mukaan!

Yhdistys on varannut Taidetalo Siirilän seinät näyttelyä varten Vihti 500
-juhlaviikonlopuksi 25.-26.8. Kirkonkylällä tulee tuolloin vaeltamaan vuosisatamarkkinoilla ja RY-tärskyillä tuhansia ihmisiä. Näyttely ripustetaan
to 23.8. klo 18.00 ja puretaan su 26.8. klo 18.00. Ilmoita 16.8. mennessä
teostesi nimi, koko, tekniikka ja halutessasi hinta Reijalle.

Huom! Yhdistys on ottanut käyttöön
oman sähköpostiosoitteen.

Lauantaille 25.8. tarvitaan Siirilään tai sen pihalle talkoolaisia vahtimaan töitä ja esittelemään yhdistyksen toimintaa ja teettämään ihmisillä jotain, esim otetaan telineet pihalle ja piirretään kirkkoa tai jotain...
Samalla voi pitää esillä ja myydä omia tuotteitaan.

Ota yhteyttä, kysy ja ideoi!

Taideraitti 2007 -avajaiset 9.6.

Ilmoittautuminen,

Taideyhdistys osallistuu kirkonkylän Taideraitti 2007 -ympäristötaidenäyttelyyn maalaamalla Rantalavan takaseinään uuden
“kulissimaalauksen” Marja Melinin johdolla. Maalit ovat lahjoitus TRK-Maalit
Oy:ltä. Taideraitin avajaiset pidetään la 9.6. klo 16.00 Siirilässä ja Raitilla.

kurssi-, näyttely- ja matka-asiat:
pj. Reija Virtanen
p. 224 9122, info@vihtiart.fi
Jäsen-, tiedotus- ja nettisivuasiat:
siht. Soile Hovila
p. 040 869 8506, info@vihtiart.fi
Osoite:
Vihdin Taideyhdistys ry
Nipukka 4, 03400 Vihti
http://www.vihtiart.fi

Sähköpostitiedotus alkaa syksyllä
Yhdistys on ottanut käyttöön oman email-osoitteen info@vihtiart.fi Pyrimme aloittamaan syksyllä tiedottamisen sähköpostitse. Jos haluat saada
jäsenkirjeen sähköisessä muodossa, ilmoita osoitteesi info@vihtiart.fi
meiliin.
Kaunista kesää kaikille!
t. Reija ja Soile
Ps. Kirkonkylän kirjaston näyttelyseinäke on vapaa.

