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Puheenjohtajan ajatuksia

Alkukevään hiljaiselon jälkeen jatkamme niin kuin aiempina kesinä.
Taidemökin kesä starttaa 17.7.2020.
Lapsille suunnatut taideleirit ja Hupsista keikkaa näyttely jouduttiin
aiemmin valitettavasti perumaan. Toivottavasti vihdoin
Kirkkonummipäivien aikaan 28.8.2020 saamme pitää riemukkaat
avajaiset Hupsista keikkaa näyttelylle. Tarkoituksena on järjestää myös
korvaava taideleiri lapsille syyslomaviikolla.
Toivon yhdistyksen puheenjohtajana, että mahdollisimman moni
osallistuisi hulvattomilla, leikkimielisillä ja kokeellisesti
kierrätysmateriaaleista valmistetuilla teoksillaan Hupsista keikkaa
näyttelyyn. Nyt on aika päästää sisäinen lapsi irti! Kaikilla tavoin
toteutetut teokset ovat juuri sopivia ja teemaahan voi tulkita
haluamallaan tavalla.
Kaikessa yhdistyksen toiminnassa otetaan koronarajoitukset ja sen
mukanaan tuomat turvallisuusnäkökohdat huomioon.
Tervetuloa syyskokoukseen tuomaan omia ideoita ja raikkaita uusia
tuulia!

Tarja Perkko
puheenjohtaja

Aurinkoista, lämmintä ja luovaa kesää!
Tarja

AJANKOHTAISTA

Taidemökin kesä 17.7. – 23.8.2020
Perinteinen Taidemökin Puoti laajenee Taidemökin kesäksi. Jos haluat osallistua
myyntinäyttelyyn omilla tuotteillasi tai teoksillasi, ota yhteys Tarja Perkkoon p. 050-5444 649.

TULEVIA TAPAHTUMIA JA NÄYTTELYITÄ
Valtakunnallinen maalaustapahtuma 10.7.2020
Tule maalaan ja piirtämään Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän sekä kuvataiteen päivän
kunniaksi yhdessä muiden kanssa. Ota omat välineet ja eväät mukaan.
Tänä vuonna maalataan ulkona Taidemökin pihalla tai sateen sattuessa sisätiloissa klo10-18
välisenä aikana.
Aloitamme yhteisellä aamukahvilla, mutta voit liittyä seuraan myöhemminkin. Tervetuloa!

Hupsista Keikkaa Taidenäyttely 28.8.-13.9.2020
Taidenäyttely lapsille ja lapsenmielisille. Avajaiset 28.8.2020 klo17-20.
Avoinna arkisin klo 9-13 ilmoittautumisten mukaan ja viikonloppuisin klo 11 - 16.
Näyttelyyn toivotaan vieraiksi erityisesti päiväkoti- ja koululaisryhmiä myös kaikki muut
ovat tervetulleita. Ilmainen sisäänpääsy. Ryhmien ilmoittautumiset: Tarja Perkko p.0505444649
Kuva: Hannu Salinin teos Lintu vai kala?

Kun haluat osallistua näyttelyyn:
Päästä lapsen mieli ja taiteelliset vapautesi liikkeelle.
Tarkoitus on käyttää kierrätysmateriaaleja vapaasti ja vallattomasti. Luoda installaatioita, aarrearkkuja,
toteemeja, tunnelmaa ja mitä ikinä omaan lapsenmieleesi pilkahtaakaan. Voit käyttää teostesi tekemiseen,
vaikka lautaa, nauloja, kangasta ja kaikkea kierrätysmateriaalia, tietenkin myös värejä ja perinteisiä taiteen
tekemisen muotoja.

Tuo omat työsi Taidemökille viikonloppuna 22. - 23.8. klo 11-16.
Lisätietoja voit kysyä Tarja Perkolta p. 050-05444 649

• Yhdistyksen jäsenet voivat tulla myymään
omia kirpputoritavaroitaan Taidemökin pihalle
Huussikirppiksen aukioloaikoina. Ota mukaan
oma pöytä.

Taidemökin
puoti
Taidemökin puoti jatkaa
viikonloppuisin aukioloaan
laajentuen Taidemökin kesäksi
17.7.2020.
Puoti on avoinna lauantaisin ja
sunnuntaisin klo 11-16. Siellä
myydään jäsenten taidetta,
taidekäsitöitä ja käsitöitä.
Yhdistys ottaa myydyistä
tuotteista 15% provision.
Osallistuminen edellyttää
valvontavuorojen ottamista.
Jos haluat osallistua puotiin, ole
yhteydessä
Tarja Perkko p.050 5444649

Matalankynnyksen maalausryhmä
Taidemökillä järjestetään 6 maalauskertaa syksyllä torstaisin klo 17.30 - 20.00.
Kurssi alkaa 10.9.2020 ja päättyy 15.10.2020.
Kertojen hinta yhteensä 50,00 €. Maksu tulee suorittaa yhdistyksen tilille ennen ryhmän
alkamista.
Ryhmä on tarkoitettu niille, jotka eivät koskaan ole kuvaa maalaten tehneet. Niille, jotka
haluavat aloittaa uudelleen sekä niille, jotka koko ajan vähän tai enemmän tekevät. Ryhmän
tarkoitus ei ole olla varsinainen opetusryhmä vaan kannustava tilaisuus löytää uusi tapa
ilmaista itseään tai jatkaa vanhaa tuttua.
Ryhmässä voi työskennellä omaehtoisesti omilla välineillään ja tavoillaan. Saatavilla on
paperia, erilaisia värejä ja muita materiaaleja työskentelyyn, joten mitään materiaaleja
osallistujan ei välttämättä tarvitse itse hankkia. Kurssilla käytetyistä materiaaleista peritään pieni
materiaalimaksu. Osallistujat voivat tuoda halutessaan omat välineet mukanaan. Tarvittaessa
ryhmässä ohjataan myös maalauspohjien tekoa.
Ryhmää ohjaa Tarja Perkko.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 30.8.2020 mennessä Tarja Perkolle puh:050544464.

SYYSKOKOUS
Taideyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään sunnuntaina 15.11.2020 klo 16. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan uudet jäsenet erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle sekä
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
Syyskokous on jäsenille tarkoitettu yleiskokous, jossa on mahdollisuus vaikuttaa yhdistyksen toimintaan.
Kokouksessa keskustellaan järjestettävistä kursseista, tapahtumista ja muusta toiminnasta.
Taidemökki Pappilantie 1 b, Kirkkonummi.
Tervetuloa!

MENOVINKIT

Uudenmaan kuvataidejärjestön ja Lohjan Taideyhdistyksen
ympäristötaidenäyttely 1.7.-31.8.2020
Kässän talon puisto, Virkkala Tynninharjuntie 21, 08700 Lohja.

Näyttelyt Taidemökin huoneissa
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus järjestää näyttelyitä taidemökillä.
Asiasta voi tiedustella Tarja Perkolta. p. 050 544 4649 tperkko@gmail.com
Tilavaraukset voi sopia Katri Hiir-Salakan kanssa. p. 040 580 4026 katri.hiirsalakka@gmail.com

OSOITTEENMUUTOS
Muista ilmoittaa, jos osoitteesi tai sähköpostiosoitteesi muuttuu. Kiitos.
ILMOITUKSET JÄSENTIEDOTTEESEEN
Julkaisemme mielellämme jäsenten näyttelymainoksia, kirjoituksia, kuvia tms.
MUU TIEDOTTAMINEN
Yhdistys tiedottaa myös sähköpostitse ja facebookin kautta. Käy tykkäämässä FB-sivulla.
Essi Peuraniemi p.040 8205953 essi.h.peuraniemi@gmail.com

www.kirkkonummentaideyhdistys.fi
https://facebook.com/KirkkonummenTaideyhdistys
Yhdistyksen tilinumero:
AKTIA FI98 4055 2020 1499 87

Taidemökillä tavataan!

