Janakkalan Kuvataideyhdistys ry
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www.janakkalankuvis.net

Hyvä Janakkalan kuvataideyhdistyksen jäsen!

Aurinkoinen ja ihana kesä alkaa olla lopuillaan ja on aika korjata satoa. Kesän töiden näyttely
järjestetään perinteiseen tapaan Turengin Osuuspankilla syyskuussa. Heti syyskuun alussa pääsette osallistumaan maalauskurssille Tarinmaan VPK:n talolla. Tulossa on lokakuussa myös piirustuskurssi ja marraskuussa grafiikan työpaja. Tämä kaikki järjestetään koronan virkistymisestä huolimatta. Tilat ja osallistujamäärät sopeutetaan kuitenkin toisiinsa niin, että riittävät turvavälit voidaan pitää ja hygieniaa noudattaa.
Kesällä järjestettiin kuvataiteen päivänä 10.7. maalaustapahtuma Laurinmäellä Anne Vilkunan
ohjauksella ja pihamaalaustapahtuma Rehakassa Raijan mökillä 7.8. Molemmissa tapahtumissa
oli kymmenkunta osallistujaa.
Tässä kurssikirjeessä kerrotaan hallituksen 20.8. päättämistä loppuvuoden tapahtumista. Osa
on vielä järjestelyn alla. Tiedot täydentyvät facebookissa ja nettisivuilla. Toivottavasti tapaamme
kursseilla ja viimeistään vuosinäyttelyssä.
Ystävällisin terveisin Raija Niemi, pj

■ Unohtuiko jäsenmaksu? Tässä vielä ohjeet:
● Tili: FI91 5078 0840 0802 42 Saaja: Janakkalan kuvataideyhdistys ry Summa: 25,00 €
● Viitenumero 302070 Muista käyttää tätä viitenumeroa!
(Huom! jos et maksa omalta tililtäsi, niin laita jäsenen nimi viestikenttään.)

Rehakan pihamaalauspäivän väkeä ja tuloksia

■ MAALAUSKURSSI "Kotokulmilla" Tarinmaan VPK:lla 5.-6.9.
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Aika: la-su 5.-6.9. klo 10-16
Paikka: Tarinmaan VPK:n talo (väljät tilat), Hakoistentie 279, Janakkala
Ohjaa: taiteilija Eero Pöyhtäri
Kurssimaksu: 40 €
Maalausta öljy-, akryyli- tai akvarelliväreillä (muutkin tekniikat käy)
Kurssin teema "Kotokulmilla", kuvia omista maisemista
Omat välineet ja omat eväät (yhdistys tarjoaa teet ja kahvit)
Ilmoittaudu 31.8. mennessä Seppo Ylitalolle 0500-154902 tai seppoylitalo@gmail.com
Ilmoittautuneille lähetetään lisäinfoa

■ Kesän töiden näyttely Turengin OP:lla 8.9.–1.10.
*
*
*
*

Töiden tuonti ja ripustus maanantaina 7.9. klo 14
Tuo enintään 3 ripustusvalmista kesäistä työtäsi
Pankki tarjoaa avajaiskahvit tiistaina 8.9. klo 16–18
Näyttelyn purku ja töiden poishaku pe 2.10.



■ PIIRUSTUSKURSSI Keltaisella talolla 10.-11.10.
*
*
*
*
*

Aika: la-su 10.-11.10. klo 10-16
Paikka: HUOM! Keltainen talo, Hakoistentie 371, Janakkalan kirkonkylä
Omat välineet (kynät, hiilet, paperit, alustat). Luonnospaperia myydään paikanpäällä.
Kurssimaksu 40 €
Ilmoittaudu 30.9. mennessä Raija Niemelle tekstiviestillä 050-3642954 tai sähköpostilla
raija.e.niemi@gmail.com
* Ilmoittautuneille lähetetään lisäinfoa (ohjaaja, aiheet jne.)

■ Grafiikan työpaja työhuoneella marraskuussa
* Paikka työhuone Paturintie 2, Turenki
* Omaehtoista grafiikan tekemistä ja vedostusta
* Työhuoneella on paperia, värejä ym tarvikkeita
* Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Paula Jalassola-Huttunen, 050-5238044 tai paula.jalassolahuttunen@pp.inet.fi
* Lisätietoja kotisivuilla ja facebookissa

■ VUOSINÄYTTELY
*
*
*
*
*

4.11.-6.12.

Paikka: pääkirjaston Ida-galleria, Koulutie 2, Turenki
Töiden vastaanotto maanantaina 2.11. klo 16–17
Tuo enintään 3 kpl ripustusvalmiita töitä, jotka eivät ole 3 v vanhempia.
Jyrytysmaksu 10 €
Näyttelyn purku ma 7.12. klo 12–16

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

VUOSINÄYTTELYN AVAJAISET tiistaina 3.11. klo 19.00
Ohjelmaa * Vuoden Taiteilijan nimeäminen * Musiikkia * Tarjoilua

Tervetuloa!

Pentti Väänäsen, Seppo Lahtisen ja Heikki Juutilaisen Saarenmaan näyttely peruuntui, mutta nettinäyttely
avautuu 1.9. osoitteessa: www.janakkalankuvis.net/sobrad TERVETULOA KATSOMAAN!

■ Ensi toukokuulle on tulossa Leena Turkan muistonäyttely. Siitä tarkemmin ensi vuoden alussa!
■ Kysy lisää ja ehdota ideoita ensi vuodelle!
● Puheenjohtaja Raija Niemi, 050-3642954 raija.e.niemi@gmail.com
● Sihteeri Raija Torttila, 050-3371362 torttilar@gmail.com

