
MEDLEMSBREV  2/2018

Årets samutställningar:
Vasa Konstklubbs Årsutställning 2018 för medlemmar blir i augusti 2018 i Ateljé Torni, med vernissage 
under Konstens Natt. Inlämningsdag 29.7.2018, kl 15-18. Avgift 25 €.
Österbottniska Konstföreningarnas Samutställning  5.6 – 29.7.2018 i Ateljé Torni. Inlämningsdag för alla 
arbeten den 3.6.2018 kl 14-18. Avgift 25 €. Vernissage torsdag 7.6 kl 18.
Som vanligt gäller för våra utställningar regeln att alla verk måste vara upphängningsklara och försedda 
med konstnärens namn, telefonnummer, verkets namn, teknik, år, ev pris. Deltagaravgiften betalas kontant 
eller på förhand till klubbens konto.

Styrelsen
Vasa Konstklubbs styrelse år 2018 består av Annika Östman (ordförande), Pirketta Levón (sekreterare, 
medlemssekreterare och informationsekreterare) Susanne Öst (kassör), Carola Seittu (intendent), Heidi 
Hjort (webansvarig), Aatos Lehtola (övervakning), Terttu Åkerholm (husmor), Maaret Lagus, Tarja Marja 
Mattila och Kurt Långfors.

Byggarbeten i Torni: Byggandet fortgår och vi försöker minimera störningarna. Observera att Ateljé Torni 
har öppet som vanligt, ti-to kl 12-18 och lö-sö 12-16.

Kom du ihåg medlemsavgiften? Den ska som vanligt betalas till kontot nedan så fort som möjligt. 
Medlemsavgiften är i år 28 euro, för studerande 10 euro, 80 år fyllda har gratis medlemskap.

Med önskan om en fin vår!
Annika Östman, ordf.

P.S. Var vänlig och kontrollera att du anger medlemmens namn på varje eventuell betalning till vårt konto, 
samt vad betalningen gäller. Vi är också glada om du skickar oss aktuella adressändringar, ifall du inte 
redan har gjort det! Adressen är torniart@gmail.com . Konstklubbens konto:  FI90 4958 0010 0261 97
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