
  MEDLEMSBREV 5 /2017 
 
Bästa medlem!  
Hösten kom efter en nästan obefintlig sommar, och  det är dags att börja tänka på våra målargrupper och 
veckoslutskurser samt andra evenemang. Här kommer lite om detta, samt ett upprop! 
 
Nästa års samutställningar: 
Vasa Konstklubbs Årsutställning 2018 för medlemmar blir i augusti 2018 i Ateljé Torni, med vernissage 
under Konstens Natt. Inlämningsdag 29.7.2018 
Österbottniska Konstföreningarnas Samutställning  5.6 – 29.7.2018 i Ateljé Torni. Inlämningsdag för 
alla arbeten den 3.6.2018. 
 
Konstklubbens grupper: Tisdagsmålarna, Talttaryhmä och Akvarellgruppen verkar som vanligt. Se mera 
på hemsidan! www.vaasantaidekerho.com  
Tisdagsmålarna börjar 12.9 kl 17.30 -> 
Akvarellgruppen börjar 13.9 kl 17.30 -> Här finns lediga platser 
Talttaryhmä börjar 14.9 kl 12-15  Här finns lediga platser 
Pastellgruppen lite osäker ännu. 
 
Akvarellkurs 1 med Aino Kivisaari den 21 – 22.10.2017 
(lö ja sö 9.00 – 16.00, tot 14 h, tvåspråkig lärare) 
Kursen passar både nybörjare och längre hunna. Lördagsmorgonen börjar vi med att ge oss hän i lek med 
färg och vatten. 
Genom leken lär vi oss akvarellens grundläggande teknik; vått i torrt, vått i vått, torrt i vått och torrt i torrt. Vi 
går också genom olika papperssorter, färger, penslar mm    
På lördag eftermiddag tillämpar vi de tekniker vi lärt oss i ett enkelt stilleben. 
På kursens andra dag tillämpar vi det vi lärt oss i en landskapsmålning. Ta med ett foto eller en skiss på ett 
landskap som tilltalar dig. Vi börjar dagen med färgteori och demonstration. Vi funderar tillsammans vilken 
teknik och vilka färger som bäst passar till just ditt landskap. Om du är en snabb målare, ta med flera motiv! 
Ta med egen matsäck. 
Avgiften är 50 euro, betalas till klubbens konto (FI90 4958 0010 0261 97)  före kursens början. Anmälning 
till torniart@gmail.com eller tel. 045-8572033. 
 
KONSTENS NATT:  
Är du intresserad av att vara arrangera Konstens Natt på Torni 2018? I år igen har vi konstaterat att det 
tyvärr blivit så att samma fåtal personer fått stå till tjänst med hela arbetet, och nu orkar vi inte mera. 
Styrelsen beslöt att vi tar emot intresseanmälan från alla som vill vara med och arbeta med ett eventuellt 
program. Om intresse finns så kan vi fortsätta förutsatt att vi delar på arbetet. Om vi inte får ihop minst 6 
personer som gemensamt tar hand om planering och förverkligande, så kommer vi inte att i fortsättningen 
hålla öppet under Konstens Natt.   
 
Denna vecka fram till söndagen den 3.9 finns det loppisgrejor i Tornis arbetsrum. Kom och titta om det 
råkar vara något du vill ha, allt är gratis, bara att hämta bort. Vi har städat vinden inför byggandet som 
påbörjats i huset! Allt som lämnar kommer att slängas pga platsbrist. 
 
Vasa Konstklubb kommer snart med en stor nyhet. Margot Enströms Stipendium kommer att vara fritt att 
sökas för Konstklubbens medlemmar. Se till att ditt medlemskap är i kraft. Som medlem betraktas den som 
har godkänts som medlem (protokollfört) OCH betalat sin medlemsavgift föregående kalenderår. Mera om 
stipendiet på hemsidan senare! 
 
Med önskan om en riktigt kreativ höst! 
Annika Östman, ordf. 
 
 
P.S. Var vänlig och kontrollera att du anger ditt namn (dvs medlemmens namn!) på varje eventuell 
betalning till vårt konto, samt vad betalningen gäller. Vi är också glada om du skickar oss en aktuell e-

postadress, ifall du inte redan har gjort det! Adressen är torniart@gmail.com  
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