Nokian Kuvataiteilijat ry

Jäsentiedote 1/2019

Nokian Kuvataiteilijat Ry ja Nokian kaupunki kiittävät kaikkia näyttelyyn teoksiaan lähettäneitä
taiteilijoita, Suomen Taidegraafikot ry:tä tiedotustuesta, näyttelyn juryttänyttä kuvataiteilija KuM Tomas
Regania sekä katalogin taittanutta kuvataiteilijaa ja kuvittajaa Julia Prusia ja Ninan Kuvamaailmaa
katalogin kuvista.
Tästä linkistä pääsee tutustumaan näyttelykatalogiin:
https://issuu.com/vapaaaikapalvelut/docs/printti_vi_2018_nokialla
Taltiointi näyttelyn ripustuksesta:
https://www.youtube.com/watch?v=uJ06PN5Epfw&feature=share
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VUOSIKOKOUS KERHOLASSA 25.2.2019 KLO 18:00 ANTIN KAMMARI II krs.
Nokian Taiteilijoiden vuosikokous pidetään Nokian Kerholassa 25. helmikuuta kello 18 - 20. Olette
lämpimästi tervetulleita osallistumaan ja vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan. Vuosikokouksessa mm.
vahvistetaan yhdistyksen toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018 ja valitaan uusi hallitus vuodelle
2019.
TERVETULOA!
TAIDELAINAAMO
Seuraavan kerran vaihdamme ripustusta sunnuntai 14.4.2019 klo 12 - 15. Tervetuloa osallistumaan!
Taidelainaamo asioissa ota yhteys Liisaan; liisa.pennonen@gmail.com.
VUOSINÄYTTELY 26.4 – 26.5.2019 NOKIAN TAIDETALO
Teosten tuonti Nokian Taidetalolle sunnuntaina 14.4.2019 klo 12 – 15
Teoksia voi tuoda max. 3 kpl ja jurytysmaksu on 5 €/ teos
Näyttely osallistuu Taidesuunnistus-tapahtumaan 27.4 - 28.4.2019 ja se on avoinna myös Nokia viikkon
aikana.
Näyttelyn purkupäivä on 26.5.2018. Näyttelyyn osallistuneet teokset voi noutaa klo 15 -16. Koska
näyttelyn ensimmäinen aukiolo viikonloppu on Taidesuunnistus viikonloppu järjestämme avajaisten sijaan
”näyttelyn lopettajais juhlat” 26.5.2019 klo 14. Tiedotamme lisää tapahtumasta seuraavassa
jäsentiedotteessa ja sähköpostitse lähempänä k.o ajankohtaa.

NOKIAN JOULUTORI POP UP –TAPAHTUMA 1. - 22.12.2018
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Osallistuimme Nokian Joulutori Pop up -tapahtumaan tekemällä Pirkkalaistori 1:n liiketilan
näyteikkunavitriineihin jouluiset somistukset yleisön iloksi. Somistimme näyteikkunavitriinin
tunnelmalliseksi joulukalenteriksi, jota luukuissa oli yhdistyksen taitelijoiden teoksia.
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.
Facebook ylläpito Iiro Kilpikari; kilpikari.iiro@kolumbus.fi puh. 0400 913393
KOTISIVUT www.nokiankuvataiteilijat.net
Kotisivujemme päivittäjälle voi lähettää tulevien näyttelyjenne informaation tai julisteen osoitteeseen
markku.kujansuu@gmail.com

NORDEAN TAIDEIKKUNA
Meillä Nokian kuvataiteilijoilla on yhteistyökumppanina paikallinen Nordea, jonka ikkunassa on vaihtuva,
Kuukauden Taiteilija -näyttely. Seuraava vapaa näyttelykuukausi on toukokuu 2019.
● 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
Hallituksen yhteystiedot:
varapuheenjohtaja Riitta-Liisa Oulujärvi
Iiro Kilpikari
Marjaleena Erkkilä
Anne Suominen
Kaksi varajäsentä
Sihteeri Katriina Viitaniemi
rahastonhoitaja Liisa Pennonen
Tuija Virta puheenjohtaja
Värikästä uutta vuotta 2019!
Tuija ja Hallitus
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riittaliisa.oulujarvi@kotikone.fi

p. 0400866725

kilpikari.iiro@kolumbus.fi

p. 0400913393

marjaleena_erkkila@yahoo.com
mummosirkka@gmail.com

p. 0405670470

noku.sihteeri@gmail.com

p. 0443798770

liisa.pennonen@gmail.com

p. 0405929747

noku.pj@gmail.com

p. 0405920234

