
  MEDLEMSBREV 3/2017 
 
 
Bästa medlem!  
Sommaren är snart här igen, och Konstklubben rustar för flera intressanta 
evenemang! Just nu pågår den andra delen av TaiKons bildkonst- och 
verkstadsgruppers årsutställning i Ateljé Torni. Läs mera på vår hemsida 
vaasantaidekerho.com  
 
Fira Finland! Unga konstnärers utställning i Ateljé Torni 

Vasa Konstklubb ordnar utställning för unga konstnärer den 8.6.2017 – 30.7.2017 i 

Ateljé Torni. Vernissage på torsdagen den 8.6.2017 klockan 18.00 i Ateljé Torni. 

Utställningen är till för unga (under 30 år) konstnärer och är gratis, dvs. inga 

kostnader debiteras. Marja Kolu är utställningens kurator. Arbeten mottages på 

söndagen 4.6.2017 klockan 14 – 18  i Ateljé Torni, Storalånggatan 66, 65100 Vasa. 

Arbetena bör vara klara att hängas samt försedda med konstnärens namn, 

konstverkets namn, tillverkningsår, teknik och eventuellt pris. Tekniken är fri, dvs vi 

tar gärna emot annat än bildkonst också! Man får hämta 3 verk varav minst ett antas. 

Utställningen upphör 30.7.2017, och arbetena skall avhämtas klockan 16-18. 

Eventuella frågor besvaras av Vasa Konstklubbs intendent Carola Seittu, telefon 

050 581 5867 kl 12-15, 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 
 
Konstens Natt: Traditionsenligt program samt lotteri, kaffeservering och 
korvgrillning. Lotterivinster emottages med tacksamhet, vinsten från lotteri och 
försäljning går till Konstklubbens verksamhet. Programmet presenteras senare i 
detalj på vår hemsida samt i Konstens Natt-programmet.  
 
Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!  
 
 
P.S. Var vänlig och kontrollera att du anger ditt namn på eventuella betalningar till 
vårt konto, samt vad betalningen gäller.  OBS! HAR DU BETALAT DIN 
MEDLEMSAVGIFT? Info i medlemsbrev 2.2017 samt på hemsidan.    
       Käännä! -> 

mailto:carolaseittu@gmail.com

