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Hyvä jäsen! 
Syksy on saapunut olemattoman kesän jälkeen. On aika aloittaa maalausryhmämme, 
viikonloppukurssit ja muut tapahtumat. Tässä saat tietoa niistä, sekä avunpyynnöstä! 
 
Ensi vuoden yhteisnäyttelyt 
Vasan Taidekerhon vuosinäyttely jäsenilleen on elokuussa 2018 Ateljé Tornissa. Avajaiset 
on Taiteiden yönä. Teosten sisäänjättö on 29.7.2018. 
Pohjalaiseten taideyhdistysten yhteisnäyttely on Ateljé Tornissa 5.6.-29.7.2018. Töiden 
sisäänjättö on 3.6.2018. 
 
Taidekerhon ryhmät ovat tiistaimaalarit, talttaryhmä ja akvarelliryhmä, jotka toimivat 
totuttuun tapaan. Enemmän tietoa kotisivuillamme www.vaasantaidekerho.com 
Tiistaimaalarit alkaa 12.9. klo 17.30 
Akvarelliryhmä alkaa 13.9. klo 17.30. Ryhmässä on vapaita paikkoja. 
Talttaryhmä alkaa 14.9. klo 12-15. Ryhmässä on vapaita paikkoja. 
 
Aino Kivisaaren akvarellikurssi 1 21.-22.10.2017 
(la ja su 9-16, yht. 14 h, kaksikielinen opettaja) 
Opettelemme akvarellimaalauksen perustekniikan leikin avulla. Lauantaiaamulla 
aloitamme väreillä ja vedellä. 
Leikin avulla opimme akvarellimaalauksen perustekniikat: märkää kuivalla, märkää 
märällä, kuivaa märällä ja kuivaa kuivalla. Käymme myös läpi erilaiset papreilaadut, värit ja 
siveltimet ym. 
Lauantaina iltapäivällä sovellamme oppimiamme tekniikoita maalaamalla yksinkertaisen 
asetelman. 
Kurssin toisena päivänä sovellamme oppimaamme maisemamaalaukseen. Ota mukaasi 
kuva tai luonnos Sinua puhuttelevasta maisemasta. Päivän aloitamme väriteorialla ja 
esittelyllä. Mietimme yhdessä sitä mikä tekniikka ja mitkä värit sopisivat juuri Sinun 
maisemaasi. Mikäli olet nopea maalari, ota mukaasi useimpia aiheita. 
Ota mukaasi myös omat eväät!  
Kurssin hinta on 50 €:a, joka maksetaan kerhon tilille (FI90 4958 0010 0261 97) ennen 
kurssin alkamista. Ilmoittautumiset sähköpostiin torniart@gmail.com tai  
puhelimitse 045 857 2033. 
 
Taiteiden yö 2018 
Oletko kiinnostunut järjestämään Ateljé Tornissa Taiteiden yötä? Jälleen tänä vuonna 
totesimme, että vain samat harvalukuiset jäsenet osallistuvuivat Taiteiden yön 
järjestämiseen. Nyt emme enää jaksa. Hallitus kokouksessaan päätti, että otamme 
vastaan kiinnostuneiden ilmoituksia Taiteiden yön järjestelyistä ja talkootyöstä. Jos 
kiinnostusta löytyy, jatkamme Taiteiden yö-tapahtumaa Tornissa. Tarvitsemme vähintään 
kuusi henkilön työryhmän, joka suunnittelee ja toteuttaa tapahtuman. Muussa tapauksessa 
Taiteiden yö jää toteuttamatta. 
 
Tällä viikolla aina sunnuntaihin 3.9.2017 on Tornin työhuoneessa kirpputoritavaraa. Tule 
katsomaan, jos siellä on jotain Sinulle mieleistä. Kaikki on ILMAISTA. Olemme siivonneet 
vintin remontin alta, joka on jo alkanut talossa. Hakemattomat tavarat heitetään 
roskasäiliöihin tilapuutteen vuoksi. 
 
Vaasan Taidekerhoon tulee ensi vuonna uusi, suuri uutinen. Margot Enströms Stipendium 
tulee haettavaksi Taidekerhon jäsenille. Jäseneksi katsotaan henkilö, joka on hyväksytty 
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hallituksen kokouksessa ja joka on maksanut jäsenmaksunsa edelliseltä kalenterivuodelta. 
Kotisivuilla julkaistaan myöhemmin lisätietoa stipendistä. 
 
Toivoen oikein luovaa syksyä! 
Annika Östman, puheenjohtaja 
 
P.S. Ystävällisesti tarkista, että maksaessasi jäsenmaksun tai muun maksun Taidekerhon 
tilille, kirjoitat viestikenttään mitän maksu koskee ja nimesi.  
Pyydämme myös, että lähetät meille mahdollisen sähköpostiosoitteesi, jos et ole sitä jo 
tehnyt. Osoiteemme on torniart@gmail.com 
Vaasan Taidekerho tilinumero on FI90 4958 0010 0261 97 
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