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VUOSIKOKOUS TAIDETALOLLA 19.2.2018 KLO 18:00
Nokian Taiteilijoiden vuosikokous pidetään Nokian Taidetalolla 19. helmikuuta kello 18 alkaen. Olette
lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Vuosikokouksessa mm.
vahvistetaan yhdistyksen toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2017 ja valitaan uusi hallitus vuodelle
2018. Vuosikokous asioiden lisäksi esityslistalla on myös yhdistyksen sääntöjen uudistus ehdotus.

TAIDELAINAAMO
Taidelainaamoomme uusi kattaus on tehty. Seuraavan kerran vaihdamme ripustusta huhti - toukokuussa,
josta tiedotamme lähempänä ajankohtaa.
Tervetuloa mukaan lainaamo toimintaan, taidelainaamo asioissa ota yhteys Liisaan;
liisa.pennonen@gmail.com.

60 - vuotta taidetta juhlanäyttely
 Pidämme 6.4 - 29.4.2018 retrospektiivisen näyttelyn Nokian taidetalolla.
 Teosten tuonti Nokian Taidetalolle keskiviikkona 28.3.2017 klo 15 - 18.Teoksia voi tuoda max. 3 kpl
jurytysmaksu 5 €/ kpl
 Avajaiset ovat sunnuntaina 8.4.2018 klo 13-15
 Näyttely osallistuu myös Taidesuunnistus-tapahtumaan 28. - 29.4.2018.

TERVETULOA MUKAAN!

TAIDEARPAJAISET
Taidearpajaiset on edennyt toteutus vaiheeseen. Suuret kiitokset taitelijoille, jotka ovat lahjoittaneet
teoksia arpajaisiin.
Otamme yhteyttä puhelimitse / sähköpostitse alkuvuodesta 2018 kerätäksemme ne teokset joita emme
ole vielä saaneet. Teosten luovutuksesta voi myös sopia Tuijan kanssa p. 040-5920234 tai
noku.pj@gmail.com
Jos haluat mukaan arpojen myyntiin ota yhteys Iiroon kilpikari.iiro@kolumbus.fi

2018 Lasten Pirkkaset-kulttuurikuukauden tapahtuma
30.1- 4.3.2018
Tervetuloa tutustumaan Nokian kaupungin kulttuuritoimen ja Nokian kuvataitelijoiden yhdessä
suunnitelemaan Taidetalon näyttelyyn jossa on esillä alakerrassa suomalaisten satukirja kuvittajien
teoksia ja ”Satuvintillä” Nokian kuvataiteilioiden satuihin muotoilemia teoksia.

Tilassa on mahdollisuus myös lukea lapsille satuja sinne tuoduista kirjoista.
Lasten Pirkkaset kulttuuri kuukausi on Pirkanmaan kuntien yhteinen lastenkulttuurifestivaali, joka
järjestetään vuosittain helmikuussa. Kuukauden aikana on monenlaisia tapahtumia ympäri Pirkanmaata.
Vuoden 2018 teema ”Sanoilla seikkailuun” kannustaa sekä lapsia että aikuisia tarttumaan kirjoihin ja
tutkimaan tarinoita.

FACEBOOK-SIVUT
Yhdistyksen fb-sivujen tarkoituksena on esitellä jäsenistömme toimintaa. Mikäli Sinulla on siis tulossa
näyttely tms. taiteelliseen toimintaasi liittyvää laita siitä tietoa ja kuvamateriaalia Fb-sivujen ylläpitäjälle.
2018 vuoden alusta Facebook ylläpito siirtyy ainakin vuosikokoukseen saakka Tuijalle noku.pj@gmail.com
NORDEAN TAIDEIKKUNA 2018
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva,
Kuukauden Taiteilija -näyttely.
Tilassa on vuodelle 2018 vapaita kuukausia jäljellä.
 Nordean ikkunassa on koukut, joihin ripustuslangat voi kiinnittää.
 Ripustuksen hoitaa taiteilija.
 Veistoksia varten ei ole jalustoja
 Tee itsestäsi noin 10 rivin kertomus minkä haluat sinusta julkaistavan Nokian Uutisissa ja Nokun
nettisivuilla kuvasi kanssa, toimita se hyvissä ajoin Iirolle: kilpikari.iiro@kolumbus.fi. Iiro hoitaa
kuvauksen näyttelyn ripustuksen yhteydessä.
 Ota yhteyttä Taideikkunaa hoitavaan Iiroon noin viikko ennen vuoroasi sopiaksenne ripustuksen
ajankohdan ja valokuvauksen, Iiro puh 0400 913393
KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net
Kotisivujemme päivittäjälle voi lähettää tulevien näyttelyjenne informaation tai julisteen osoitteeseen
markku.kujansuu@gmail.com
Lähetäthän ainoastaan hyvälaatuisia kuvia, ja kuvia joissa on teos, ei henkilöitä.
Mikäli Sinulla on omat kotisivut, ilmoita osoite kotisivujen päivittäjälle.
Ystävällisin terveisin
Tuija

