Janakkalan Kuvataideyhdistys ry

JÄSENTIEDOTE 3/2017

www.janakkalankuvis.net

Värikäs syksy on taas saapunut!
Tosi mukavaa, että kesäkauden toiminta veti paljon aktiivisia osallistujia. Äitienpäivänäyttelyssä Kyterinhovissa oli töitä 9 taiteilijalta.
Luonnostelu- ja valokuvausretki Kauppilan harjumaisemaan tehtiin
20.5. mukana 10 osallistujaa. Hattulan Juteinitalon näyttelyssä 3.29.6. oli 27 työtä 16 taiteilijalta. Kesäleirillä Rehakkajärven rannalla
8.-9.6. oli 15 maalaria. Taidekeskus Salmelan retkellä 29.7. oli 38
retkeläistä. Osallistuttiin Janakkalan kunnan järjestämiin Sahtimarkkinoihin 5.8. jossa yhdistyksellämme oli mm. taidekirjakirppis,
taidearpajaiset ja pieni taideateljee. Maalauspäivä Raija Niemen pihapiirissä 12.8. houkutti 6 osallistujaa.
Tässä tiedotteessa näet syyskauden toimintaamme. Tule mukaan ja
tuo tuttavasikin! Muistakaapa myös VOPin runsas kurssitarjonta.
Reipasta syksyä toivotellen,
puheenjohtaja Tiina

■
■ ABSTRAKTI MAALAUS -kurssi

6.-7.10. ja 14.10. työhuoneella

* - pe 6.10.2017, klo 17.00-18.30, kurssin esittely ja alkuopastus
- la 7.10. 2017, klo 9.00-15.00, sisältää ruokatauon, maalausta ja ohjausta
- la 14.10.2017, klo 9.00-15.00, maalausta, ohjausta ja loppukatselmus
* Kurssin vetäjänä Hannele Tarna
* Kurssin hinta 45 euroa
* Ilmoittaudu pikaisesti: leena.turkka@gmail.com

■ GRAFIIKKAKURSSI Xerox-litografia 25.-26.11. työhuoneella

* Kurssin vetäjä Kukka Pitkänen
* Xerox-litografia, eli tuttavallisemmin kopiografiikka, on hauska ja helppo tapa tehdä upeita
grafiikanvedoksia omista valokuvistasi ja piirroksistasi! Kuvat voidaan vedostaa mustavalkoisina tai värillisinä ja viikonlopun aikana ehdimme yhdistää kuviin myös muita yksinkertaisia grafiikan menetelmiä, kuten monotypiaa. Aiempaa kokemusta grafiikan tekemisestä ei tarvita.
* Tarkemmat tiedot kurssin sisällöstä lähetetään ilmoittautuneille.
* Kurssin hinta 45 euroa. Ilmoittautumiset: leena.turkka@gmail.com

KUVASSA: Näyttelyn ripustajia Turengin Osuuspankin toisen kerroksen galleriassa.
SININEN UNI on esillä 28.9. saakka. Käykää katsomassa!

Kannattaa huomioida tämä:
Suomalaista kulttuuria Janakkalassa -luentosarjassa
Taidemaalari ONNI OJA - suomalaisen sielunmaiseman kuvaaja
Turengin kirjastolla luennoi Jorma Saarinen to 5.10. klo 18. TERVETULOA!

KUVASSA: Pirjo Kanervan syksyinen maalaus OP:n näyttelyssä.

■ VUOSINÄYTTELY 28.10.-30.11. pääkirjastolla Turengissa
* Näyttelyn teemana on Hiljaiset metsät - hiljaiset mietteet.
* Ripustusvalmiita töitä saa tuoda korkeintaan 5 kappaletta. Työt eivät saa olla 3 vuotta vanhempia. Täytä oheinen näyttelylomake ja kiinnitä teostiedot teoksiin. Kiitos!
* Jyrytysmaksu 10 euroa.
* Ylimääräiset työt voi hakea avajaisissa perjantaina tai myöhemmin kirjaston aukioloaikana.

* Töiden vastaanotto to 26.10. klo 16-17.
* Huom! Ripustukseen n. klo 19 alkaen tarvitaan vapaaehtoisia!
* (Näyttelyn purku ja töiden poishaku to 30.11.)

Vuosinäyttelyn avajaiset perjantaina 27.10. klo 19. TERVETULOA!

OTA IHMEESSÄ YHTEYTTÄ JOS HALUAT LISÄTIETOJA:
● Puheenjohtaja Tiina Hiidenkari, 0400-487680 tiina@iso-hiidenkartano.fi
● Sihteeri Leena Turkka, 041 5462954 leena.turkka@gmail.com
● Taloudenhoitaja, varapj. Seppo Ylitalo, 0500-154902 seppoylitalo@gmail.com

Yhdistyksen myytävien tuotteiden hintoja on alennettu!
Pieni kangaskassi 5 e. Kauppakassi 15 e. Iso taulukassi 25 e. T-paita 15 e.

