Jäsenkirje syyskuu 2022
Helteisen ja aurinkoisen kesän jälkeen on aika palailla normaaliin arkirytmiin.
Avoimet ateljee ryhmät kokoontuvat maanantaisin ja tiistaisin klo 10.00-14.00.
Elävän mallin piirustusta on joka parillisen viikon lauantai, alkaen 17.9 klo 12-14.30.
Huom! Uusi kellonaika. Opettajana Hannu Lehtonen. Tervetuloa rohkeasti mukaan
kaiken tasoiset piirtämisestä kiinnostuneet. Hiiltä ja paperia voi ostaa opettajalta,
kertamaksu 10 €. Lisätietoa opettajalta 045 1216522.
Akvarellilauantait klo 10-13: 1.10, 29.10 ja 26.11. Jokaisella kerralla on eri aihe ja/tai tekniikka. Kertamaksu
on 10 €. Huom! Ennakkoilmoittautuminen: marjis.romanainen@gmail.com.
Mahdollisista muista kursseista ilmoitetaan myöhemmin.
Syksy etenee vauhdilla ja pian on syysnäyttelyn aika. Näyttely järjestetään Kässällä 12-23.10 ja se on tällä
kertaa jäsenille maksuton. Lohjan Taideyhdistyksen hallitus päätti viime kokouksessaan, että tuleva
näyttely on maksuton, ainoastaan jäsenmaksu tulee näyttelyyn osallistuvilla olla maksettuna. Yhdistyksen
jäsenmaksu on 22 euroa ja tilinumero on FI75 4006 1040 0746 96. Jos et vielä ole maksanut tämän
vuoden jäsenmaksuasi, teethän sen viimeistään ennen syysnäyttelyä! Mahdollisista myynneistä
kaupunki perii 10 % myyntiprovision.
Näyttely on valvottu. Huomioithan kuitenkin, että jokainen jäsen on vastuussa omista teoksistaan,
Taideyhdistys ja Lohjan kaupunki eivät ole vastuussa mahdollisista vaurioista.
Näyttelyyn voi tuoda 1-2 teosta, joista ainakin yksi pääsee mukaan. Maalausten tulee olla ripustusvalmiita eli
rautalanka takana sekä teostietolaput (liitteenä) teipattuna töiden taakse. Töiden tuonti on perjantaina 7.10
klo 16-16.30 ja avajaiset ovat sunnuntaina 9.10 klo 15. Toivottavasti mahdollisimman moni yhdistyksen
jäsen osallistuisi näyttelyyn, rohkeasti vain mukaan!
Näyttely päättyy sunnuntaina 23.10 klo 16.00, ei aikaisemmin. Töitä ei saa ottaa pois ennen näyttelyn
päättymistä. Moni tulee vielä viime hetkillä tutustumaan näyttelyyn, ja on ikävää, jos ripustus ei ole
kokonainen viimeisten tuntien aikana.
Näyttelyn purku on su 23.10 klo 16-16.30.
Kesänäyttelymme heinäkuussa sai paljon positiivista palautetta ja näyttelyvieraita oli runsaasti liikkeellä.
Tuntuikin, että monelle katsojalle Lohjan Taideyhdistyksen kesänäyttely on perinne, jossa täytyy käydä.
Kässän talo on jo sellaisenaan nähtävyys ja on hienoa, että yhdistyksemme saa järjestää siellä kolme
näyttelyä vuodessa.
Syyskokous on näyttelyn päättymispäivänä, 23.10 klo 16.30. Kokouskutsu on tämän kirjeen liitteenä.

Tervetuloa yhdistyksen ryhmiin ja tehdään yhdessä upea syysnäyttely!
Katja Närhi
Lohjan Taideyhdistys ry:n puheenjohtaja

