Kalendarium för hösten 2017
Välkomna till höstens aktiviteter!
Medlemsavgiften för 2017 har väl ingen glömt att betala? Om så vore fallet, sätt in 400 kr på
postgiro 427609-3. Kom ihåg att skriva ditt namn i samband med betalningen. Tänk på att om
du inte betalt före 1/10 kan du inte vara med på höstmötet eller medverka i vår medlemsutställning i slutet av året. Har du flyttat så meddela din nya adress till Gunnar Binder eller
skicka e-post till gallerimajnabbe@teleia.com, på så sätt kan vi ha en aktuell adresslista över
våra medlemmar. På klubbens hemsida kan du se aktuella program. Om du har någon
separatutställning nu under året, så skicka gärna uppgifter till Roger Nilsfelt
roger.nilsfelt@gmail.com, så lägger han in detta på GKK:s hemsida.
Krokin fortsätter som vanligt på måndagar mellan kl 10.00-12.30. Lasse Söderholm och
Anette Krantz bokar krokimodeller, och höstens krokischema är redan gjort och finns på
hemsidan. Ann Ericsson, Britt-Marie Hero ansvarar över lokalen, kaffe mm.
Föredrag:
Torsdag den 5 oktober kl. 19.00 på Galleri Majnabbe
"Egentligen är alla målningar fönster för mig-ut mot en värld, in mot en människa"
så skrev Tore Ahnoff själv och utifrån detta samtalar Lisbet Ahnoff om sin fars och också om
sin mors konstnärskap.
Föredrag:
Torsdag den 9 november kl. 19.00 på Galleri Majnabbe
Ragnar Schmid, Växelbruk- en konstnärlig utvecklingshistoria.
Höstmöte
Torsdagen den 26 oktober kl. 19.00 har klubben sitt höstmöte på Galleri Majnabbe. Kvällen
avslutas med en gemensam fika.
Klubbens konstresa hösten 2017 går till Wanås i norra Skåne. En inbjudan med resplan och
fler detaljer kommer senare.
Decembersalong 25 november – 17 december. En medlemsutställning på Galleri Majnabbe
för klubbens medlemmar. Mer information kommer från Gunnar Binder. Om du inte har
betalat din medlemsavgift för 2017 får du inte deltaga på decembersalongen.
Fredag 8 dec kl. 19.00 är årets julfest. Som brukligt bjuder vi in alla till ett hjärtligt och
trivsamt knytkalas på Galleri Majnabbe. Vi träffas och umgås och lyssnar och dansar till skön
musik.
Välkomna!
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