Nokian Kuvataiteilijat r.y.
JÄSENTIEDOTE 4/2022

NÄYTTELYTOIMINTA

1.

KESÄNÄYTTELY

Hinttalan 4. aitta (kirkon puoleisin aitta)
Nokian valtatie 5, 37100 Nokia

Teema

Värikäs ja vallaton
Ei jurya, ei osallistumismaksua, 1 teos/taiteilija
Näyttelystä ei järjestetä avajaisia

Näyttely auki yleisölle

19.–31.7
ma suljettu
ti–pe
la–su

10–18
11–18

ma 18.7.
su 31.7.

klo 15–17
klo 18–19

Töiden tuonti
Töiden poishaku

2.

VUOSINÄYTTELY
Haiharan taidekeskus, Talli
Haiharankatu 30, 33710 Tampere
Teema

Teematon Vuosinäyttely

Näyttely auki yleisölle

3.–25.9. 2022
ma suljettu
ti - su

Näyttelyn avajaiset
Töiden tuonti
Töiden poishaku

3.

klo 12 - 18

pe 2.9.
ke 31.8.
ma 26.9.

TAIDETALO
Souranderintie 7, 37100 Nokia
Nokian kaupungin järjestämää tilakokeilua jatketaan Taidetalolla.
Syyskuun puolesta välistä alkavia Nokian Kuvataiteilijoiden maksuttomia ja valvottuja näyttlyaikoja voi kysellä sihteeriltämme: noku.sihteeri@gmail.com, 044 3798 770. Näyttelyt kestvät kolme viikkoa ja niitä voi järjestää yksin tai ryhmissä.

5.

KUUKAUDEN TAITEILIJA
Food & Cafe Frida
Välikatu 14, 37100 Nokia
Kuukauden taiteilija- näyttelytilan varauksista ota yhteyttä Natalia Perepelkinaan:
natalia.perepelkina@icloud.com.

6.

KAHVILA KATAJA
Välikatu 19, 37100 Nokia
Seuraava vapaana oleva näyttelyn ripustaminen on joulukuussa.
Näyttelystä voi sopia kahvilanpitäjän kanssa suoraan. Kataja Kahvila-Konditoria: 03 3413911.

7.

JOULUINEN NÄYTTELY Näyttelystä tiedotetaan myöhemmin lisää.
• Näyttelyihin tuotujen töiden tulee olla ripustusvalmiita. Työn taakse tulee teipata lappu, jossa on
teostiedot sekä taiteilijan yhteystiedot.
• Jäsenmaksu tulee olla maksettuna, mikäli tuot yhdistyksen näyttelyihin teoksiasi. Jos jäsen-

maksusi ei ole vielä näytelytöitä tuodessasi maksettu, voit maksaa sen tasarahalla käteisenä
töiden tuonnin yhteydessä (käteismaksu mahdollisuus ei koske Fridaa eikä Katajaa).
• Teoksista, joita ei haeta pois sovittuna aikana, peritään säilyttämismaksu: ensimmäinen
säilytysviikko 10 €, seuraavat viikot 20 €/ vko.

TEHDASSAAREN YHTEISTYÖ
Tehdassaaressa toiminva Cireco Finland tarjoaa ilmaisen, kaareutuvan ja valtavan betoniseinän, johon
jäsenemme saavat käydä maalaamassa taidetta. Lisätietoa ja seinän koordinaatit: noku.pj@gmail.com.
JÄSENASIAT
Jäsenmaksu: 25 € maksetaan yhdistyksen tilille IBAN FI92 1158 3006 1042 12, viitenumerolla 1973.
Jäsenmaksu tulee olla maksettuna, mikäli tuot yhdistyksen näyttelyihin teoksiasi.
Jäsenesittelyjä voi lähettää osoitteeseen noku.pj@gmail.com. Jäsenesittely julkaistaan jäsentiedotteessa sekä verkkosivuillamme. Lyhyehkön kirjallisen esittelyn lisäksi liitä esittelyyn muutama teoskuva ja halutessasi kuva itsestäsi.
Sosiaalisen median kanavamme:
• Facebookissa toimii jäsenille oma ryhmä Nokian Kuvataiteilijat jäsenryhmä, jossa tiedotamme ajankohtaisista asioista. Liitythän ryhmään, jos et vielä siellä ole.
• Instagramissa käytämme nimeä nokiankuvataiteilijat_ry ja Facebookissa Nokian Kuvataiteilijat Ry.
• Tiedotamme mielellämme jäsentemme taidenäyttelyistä yms. somessa. Viestitä somessa tiedotettavista asioista: noku.pj@gmail.com.
• Somessa saa mielellään käyttää tägäilyjä: #nokiankuvataiteilijat ja @nokiankuvataiteilijat_ry.

Nokialla kesäkuu 2022
Hallitus

