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Hyvää loppukesää ja syksyä, arvoisa Janakkalan Kuvislainen!

Paljon on kuvia syntynyt sitten edellisen, huhtikuisen jäsenkirjeen. Alkukesästä saimme nauttia inspiroivasta opetuksesta akvarellin ja värien maailmassa Leppäkosken Voiman talolla. Keskikesän huipensi Valtakunnallinen
Suuri Maalaustapahtuma, joka keräsi mukavasti osallistujia Laurinmäelle.
Janakkalan kuvislaiset pääsivät tapahtuman merkeissä myös TV 1:n ja radion
uutisiin! Leppoisa, helteinen kesäsunnuntai vierähti Oriveden ja Kangasalan
taidekohteissa heinäkuun lopulla.
Nyt lähestyy syys, ja viljankorret notkuvat kypsistä tähkistä. Me asetamme
kesän satoa, silmänruokaa perinteiseen tapaan nähtäville Osuuspankin tiloihin syyskuussa ja koko vuoden tuloksia kirjastolle marras- joulukuussa. Uuttakin taidetta syntyy. Syksyn mittaan on nimittäin tiedossa taas mielenkiintoisia kursseja, joiden parissa toivottavasti tapaamme. Kiitos ihanille jäsenillemme, jotka aina vain uudestaan haluavat kilvoitella itsensä kanssa kuvataiteen saralla, kurssit täyttyvät mukavasti.
Tule sinäkin mukaan kiintoisaan kurssi- ja näyttelytoimintaan. Tarkemmat
päivämäärät ja ohjeet löytyvät tästä kirjeestä. Saa kertoa kaverillekin!
Näkemisiin ja tekemisiin! Raija Niemi, pj

■ Kesän töiden näyttely Turengin Osuuspankilla syyskuussa
* Näyttely on esillä Osuuspankin toisen kerroksen näyttelytilassa 27.9. asti.
* Näyttelyn purku ja töiden poishaku ma 30.9. (Ei siis vielä perjantaina!)
* Käykääpä katsomassa!

■ MAALAUSKURSSI työhuoneella 5.-6.10.
* Aika: la-su 5.-6.10. klo 10-16
* Paikka: Työhuone, Paturintie 2 B, Turenki
* Ohjaa: taiteilija Eero Pöyhtäri Lammilta
* Kurssimaksu: 45 €
* Maalausta öljy- tai akryyliväreillä. Voi jatkaa myös edellisen kurssin teemaa "Maiseman abstrahointi"
* Ilmoittaudu 20.9. mennessä Seppo Ylitalolle 0500-154902 tai seppoylitalo@gmail.com
(kurssille mahtuu 12 osallistujaa)
* Ilmoittautuneille lähetetään lisäinfoa

■ PIIRUSTUSKURSSI Leppäkoskella 26.-27.10.
*
*
*
*
*

Aika: la-su 26.-27.10. klo 10-16
Paikka: HUOM! Voiman talo, Leppäkoskentie 368, Leppäkoski
Ohjaa: taiteilija Kukka Pitkänen
Kurssimaksu 45 €
Ilmoittaudu 10.10. mennessä Raija Niemelle 050-3642954 tai raija.e.niemi@gmail.com
(Kurssille mahtuu 17 osallistujaa.)
* Ilmoittautuneille lähetetään lisäinfoa



Kuvassa kesän taideretkeläisiä Purnussa 28.7.

■ VUOSINÄYTTELY
*
*
*
*
*

9.11.-4.12.

Pääkirjaston Ida-galleriassa, Koulutie 2, Turenki
Töiden vastaanotto to 7.11. klo 16–17 (HUOM! Ripustukseen tarvitaan vapaaehtoisia.)
Tuo enintään 3 kpl ripustusvalmiita töitä, jotka eivät ole 3 v vanhempia.
Jyrytysmaksu 10 €
Näyttelyn purku torstaina 5.12. klo 12–16 (HUOM! aika itsenäisyyspäivän aattona)

* Täytä oheinen näyttelylomake ja kiinnitä teostiedot teoksien etupuolelle. Kiitos!

■

VUOSINÄYTTELYN AVAJAISET
perjantaina 8.11. klo 19.00
Ohjelmaa * Vuoden Taiteilijan nimeäminen * Kitaramusiikkia * Tarjoilua

Tervetuloa mukaan!

Kuvissa maalauspäivää Koveronkulmalla 3.8.

■ Kysy lisää ja anna ideoita ensi vuodelle!
● Puheenjohtaja Raija Niemi, 050-3642954 raija.e.niemi@gmail.com
● Sihteeri Raija Torttila, 050-3371362 torttilar@gmail.com

