Program vintern och våren 2019.
2 februari kl. 14.00: Sörmlandssalongen Eskilstuna
Konstmuseum.
VERNISSAGE LÖRDAGEN DEN 2 FEBRUARI KLOCKAN 12.00 – 16.00.
Utställningen invigs klockan 14.00 av Åsa Kratz. Ordförande för landstingets
nämnd för Kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

7 mars kl. 18.00: Årsmöte med visning av Sörmlandssalongen.
Se även bifogat program och kallelse.

6 april kl. 14.00: Invigning av årets stipendiatutställning.
Vernissage 12.00 – 16.00 med invigning 14.00 av skribent/konstvetare
Alexandra Kronqvist.

14april kl. 14.00: Eskilstuna Konstmuseum.
Stipendiaten Ola Öhlin berättar om sitt konstnärskap och visar sin utställning.

4 maj: Konstresa till Nationalmuseum och Wasavarvet.
Se separat program för detaljer.

24 maj kl. 15.00: Konstnärsbesök.
Vi gör hembesök hos våra medlemmar konstnärerna Margareta Linnskog
(keramik) och Sakarias Luhanko (måleri) i deras respektive hem i Hällby.
Anmälan till Sven Janeheden för eventuell samåkning senast den 18 maj.
Tel 070 650 99 01 eller sven.janeheden38@gmail.com
Medtag kaffekorg!

Visning av Eskilstuna Konstmuseum.
Visning av ”nya hängningen” på museet. Dag ännu ej fastställd. Kommer att
annonseras på hemsida och i Eskilstuna Kuriren.

Välkommen till vårens konstresa till Stockholm.
Avfärd från Eskilstuna Teater kl.09.00.
Fågel Fenix har trollat med Nationalmuseum, som nu visar upp sig i all sin
glans.

Mycket känns igen, men mycket är annorlunda och spännande. Vi kommer inte
att ha någon guidning. Var och en kommer istället att kunna strosa runt under ett
par timmar och låta sig fångas av århundradens konst. En gratisguide ” Hitta på
Museet” finns att hämta vid entrén.
Därefter åker vi till Wasaskeppet där vi intar vår lunch. Vi slipper sitta på
durken och inta den lunch som sjömännen fick hålla tillgodo med. Vi kommer
att få slå oss ner vid nutida bord och äta vår nutida lunch. Efter måltiden är det
fritt fram att vandra runt på Wasamuseet.
Beräknad hemkomst vid 17-tiden
Pris per person 800 kr. Reservation för priset eftersom man hotat med att införa
entréavgift på Nationalmuseum. De som anmält sig kommer naturligtvis få
besked om priset. Antal platser är 30 så anmäl dig snarast möjligt, dock senast
den 10 april till Elisabeth Roos 016-14 88 93 eller via E-post
eka.roos@telia.com.
Observera att anmälan är bindande. Inbetalningskort sänds därefter ut. Sista
Inbetalningsdag 15 april 2019

Årsmöte med Eskilstuna Konstförening
Välkomna till årsmötet torsdagen den 7 mars 2019
Vi samlas på konstmuseet klockan 18.00 för visning av Sörmlandssalongen. Därefter,
omkring klockan 19:00, beger vi oss till Folkhögskolan där årsmötet kommer att hållas.
Efter årsmötet serveras en varm middag bestående av kyckling med potatisgratäng samt bröd,
sallad och kaffe med sött tilltugg. Under kvällen blir det också en tipspromenad. Alla som
deltar i årsmötet får en närvarolott. Om inte alla lotter går åt säljer vi resten under kvällen.
Fina vinster utlovas.
Den som har värvat en eller flera medlemmar under år 2018 har nu en chans att få sin
belöning. Vårt värvningslotteri genomförs under kvällen. Även här med chans till fina vinster.
Pris för medlem 140 kr och för icke medlem 160 kr, vin 20 kr glaset och öl 10 kr.
Kontant betalning eller swish: 123 115 48 22. För att kunna beräkna antalet portioner är sista
anmälningsdagen den 28 februari 2019.
Anmälan görs till Lars Gihl, endera per telefon 070-561 88 09 eller per mail
lars.gihl@telia.com

Utlottningar
Under året har föreningen genomfört dragningar i följande lotterier.
Värvningslotteriet, närvarolotterier, boklotteriet och medlemslotteriet.
Det totala vinstvärdet uppgick till 62 000 kronor. Samtliga vinnare har
meddelats per brev eller telefon.

Årsavgift
Vårt nya konto på bankgirot: 5290–9819 skall nu användas för alla
inbetalningar, exempelvis medlemsavgifter till föreningen. Du kan också betala
din medlemsavgift eller inträde vid våra fester med Swish. Vi har Swish
nummer: 123 115 4822.
I utskicket som Du nyss har fått har vi lagt med en förtryckt bankgiroblankett.
Avgiften är oförändrad och uppgår till 200 kr eller 100 kr om Du är under 25 år.
Vi hoppas naturligtvis att Du vill stå kvar som medlem och kunna delta på våra
intressanta arrangemang och medlemslotterier.
Har du några frågor, kontakta vår kassör Lars Gihl. Mobil: 070-561 88 08. Epost: lars.gihl@telia.com

