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Medlemsinformation
Torsdag 3 maj kl 18.00 medlemsmingel och knytkalas
på Kastellgatan 19, Göteborg
Välkomna på medlemsmingel och visning av de fantastiska väggmålningar som finns i
fastighetens trapphus. Målningarna är utförda av Tony Roos. Efter visning av
målningarna samlas vi i husets gemensamhetslokal. Vi upprepar en mycket lyckat träff
med knytkalas som vi hade för ett par år sedan. Det finns plats för ett begränsat antal
så skynda att anmäla er.
Anmäl dig till Lily Charlotte Gravenhorst Lövenstierne tel. 0706-01 77 36 eller
via mail lilycharlotte77@gmail.com senast 24 april.
Meddela vad du vill bidra med till knytkalaset. Lily Charlotte samordnar kalaset så att
inte alla kommer med samma mat. Det kan alltså tänkas att du får ett motförslag av
Lily Charlotte. Du tar själv med det du vill dricka och bestick (tallrikar och glas finns).

Konstens vecka 29/9 – 8/10 Remfabriken - intresseanmälan
Under konstens vecka har vi bokat en utställning i Remfabriken i Gårda, Göteborg.
Remfabriken är ett arbetslivsmuseum med gamla maskiner så vi ställer ut konsten
bland maskinerna. Det blir en annorlunda och spännande upplevelse.
Vi behöver veta vilka som tänker medverka så anmäl ditt intresse snarast till
Gunilla Bitsos via mail gunilla.bitsos@gmail.com eller telefon 0703-81 20 70.

13 – 25 oktober Galleri Engleson - intresseanmälan
Vi har bokat in två utställningsveckor i höst med 6 utställare per vecka.
Samma gäller här vi behöver veta hur många som är intresserade så anmäl ditt
intresse snarast Gunilla Bitsos via mail gunilla.bitsos@gmail.com eller
telefon 0703-81 20 70.
Denna anmälan är inte bindande utan vi kommer skicka ut sista anmälningsdag senare.

Art Gallery
Om du inte finns med på Art Gallery på SK:s hemsida så vill vi påminna om att det ingår
i medlemsavgiften att få en sida med 6 foton och lite text. Foton och text mailas till
webb@konstnarsforbundet.se. Behöver du hjälp så kontakta oss i styrelsen.
Vår ambition är att de flesta ska vara med på Art Gallery. Många får erbjudanden om
utställningar om man finns med där.
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