
Vaasan Taidekerho r.y.      JÄSENKIRJE 3/2017 
 
Hyvä jäsen! 
 
Kesä lähestyy ja Taidekerhossa on vielä monia mielenkiintoisia tapahtumia. Parhaillaan on 
Ateljé Tornissa TaiKonin toinen oppilastöiden näyttely. Enemmän tietoa on kotisivuilla 
vaasantaidekerho.com 
 
SUOMI JUHLII – Nuorten taiteilijoiden näyttely 
Vaasan Taidekerho järjestää nuorten taiteilijoiden näyttelyn 8.6.-30.7.2017 Ateljé Tornissa. 
Avajaiset on 8.6.2017 klo 18.00. 
Näyttely on kaikille alle 30-vuotiaille. Näyttely on täysin ilmaista. Taiteilija Marja Kolu 
näyttelyn kuraattori. 
Teosten vastaanotto on sunnuntaina 4.6.2017 klo 14-18 Ateljé Tornissa, Pitkäkatu 66, 
65100 Vaasa. Töiden tulee olla ripustusvalmiita. Teosten taakse kiinnitetään tiedot 
tekijästä, teoksen nimestä, valmistusvuodesta, tekniikasta ja mahdollisesta hinnasta. 
Teoksia saa tuoda enintään kolme, joista ainakin yksi pääsee näyttelyyn. Tekniikka on 
vapaa, ts. myös muu kuin kuvataide on tervetullutta. 
Näyttely päättyy sunnuntaina 30.7.2017. Teokset luovutetaan klo 16-18 samana päivänä. 
Lisätietoja antaa Vaasan Taidekerhon intendentti Carola Seittu, puh. 050 581 5867 
puhelinaikanaan klo 12-15, tai carolaseittu@gmail.com. 
 
Porträttkurs med Assol Agaidarova: "Art of Portrait" 
Welcome to join my monthly sessions of portrait making.  
I designed this course especially for amateur artists. I will guide you to approach 
portraiture with ease, interest, and courage!  
We will get to know the techniques. Plus something more important. We start to see a 
person, and try to know him/ her better, reflect on what is a human about, and then try to 
trace our understanding in an artwork.  
Away from fears, let's do it! 
For the first sessions I recommend that you bring a sketchbook and a soft pencil. 
Session 1. Sat 29.4 10-12.30  
Session 2. Sat 20.5 10-12.30 
Session 3. Sat 17.6 10-12.30 
(to be continued) 
Price is 15,- per session. Pay cash or show a payslip, but please remember to 
register/cancel at least 1 day beforehand. 
Anmälningar till klubbens email torniart@gmail.com 
 
Taiteiden Yö 
Taiteiden Yö-tapahtuma Tornissa on perinteinen, arpajaiset, kahvitarjoilu ja makkaran 
paistoa. Arpajaisia varten kiitollisuudella otetaan vastaan arpajaisvoittoa. Arpajaisten tuotto 
käytetään Taidekerhon toimintaan. Ohjelma julkaistaan myöhemmin kotisivuilla sekä 
Taiteiden Yö-ohjelmassa. 
 
Hallitus toivottaa hyvää kesää! 
 
P.S. Maksaessasi Taidekerhon tilille, ole hyvä ja ilmoita tekstikentässä mitä maksu koskee 
ja kenen maksu on kyseessä. 
Oletko maksanut jäsenmaksun? Se on 28 €:a ja opiskelijoilta 10 €:a.  
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