Marraskuu 2015
Hyvä Sunnuntaimaalari
Syksy vaihtuu pian talveksi ja on aika arvioida toimintakauden
tulosta. Kaikki syksyn 9 pitkää ja 3 viikonloppukurssia ovat
toteutuneet. Uutuutena päästiin piirtämään pikana, maalaamaan
keveästi pastelleilla ja kiinalaisittain tussilla. Marraskuussa on
vielä
mahdollisuus
osallistua
kritiikki-iltaan,
Helsingin
taidematkaan ja kuunnella taideluentoa. Osa kursseistakin vielä
jatkuu. Kauden huipentumana on tietysti joulujuhla.
Kiitän kurssilaisia ahkerasta osallistumisesta kursseille ja
innostuksesta niin uusiin, kuin tuttuihinkin taiteen tekotapoihin.
Syksyn näyttelyyn Kuvataidekoululle saatiin esille 68 työtä, joka
on harmoninen kokonaisuus yhdistyksemme järjestämän
kurssitoiminnan tuloksista. Laura Karhuvaaralle erityiskiitos
vuosien ajan teosten valokuvaamisesta Picasa-verkkoalbumiin.
Kiitos myös ahkeralle hallitusväelle ja kurssivastaaville, jotka
ovat puurtaneet meidän kaikkien hyväksi.
Joulujuhlaa edeltää perinteisesti kerhotilan joulusiivous. Kaksi
suursiivousta vuodessa ei kuitenkaan riitä pitämään kurssitilat
puhtaana. Kurssi- ja jäsenmaksut on haluttu pitää
mahdollisimman alhaisina, joten niillä rahoilla ei pysty
palkkaamaan siivoojaa. Myöskään kurssivastaavaa ei voi
velvoittaa hoitamaan siivousta, koska myös hän on maksanut
opetuksesta. Pyritään siihen, että kurssi lopetetaan aina riittävän
ajoissa siivoustoimia varten. Siivoukseen osallistuvat kaikki
kurssilaiset ja tuntien loputtua kurssivastaava vie roskat pois.
Siivousvälineet löytyvät kerhotilan siivouskomerosta, jossa on
myös pölynimuri. Työskentely siistissä ympäristössä on hauskaa
ja luo hyvät edellytykset mielenkiintoisten teosten syntymiseen.

Kevään taidematkan aika varmistui, eli 16. – 19. huhtikuuta
matkaamme
Amsterdamiin
ihastelemaan
taidetta
ja
kukkaloistoa. Tarkemmat tiedot matkasta ovat tiedotteen
lopussa.

Hyvää harrastuskauden jatkoa, joulunajan rauhoittumista sekä
innokasta uuden kauden aloitusta tammikuussa.
Ulla Virvanne
puheenjohtaja
Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet
Raunistulantie 25, laituri 6 ja 3. kerros
20300 Turku puh. (02) 232 9275
www.turunsunnuntaimaalarit.net

Seuraava tiedotelehtinen ja jäsenmaksulomake vuodelle
2016 postitetaan Turun Sunnuntaimaalarit ry:n jäsenille
toukokuussa 2016.

KEVÄÄN 2016 KURSSIT
Ilmoittaudu kurssille viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua joko kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan. Ilmoittautuminen on sitova.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Maksaessasi käytä viitteenä ko. kurssin viitenumeroa.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista on
maksettava peruutusmaksu 30 €. Maksa peruutusmaksu yllä
mainitulla pankkitilille käyttäen ko. kurssin viitenumeroa.
Peruutuspaikkoja kursseille voi kysellä kurssivastaavalta.
LUONTOAKVARELLIKURSSI aiheina luonto, ympäristö ja
maisema
maanantaisin 7 kertaa 11.1. - 22.2.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Monimuotoista työskentelyä luontoon liittyvien vaihtuvien teemojen ja aiheiden parissa. Kurssi soveltuu hyvin vasta-alkajille,
kuten myös niille, joille akvarelli on entuudestaan tuttu. Voit toteuttaa luontokuvaa haluamallasi tavalla abstraktia tai esittävää
ilmaisua hyväksi käyttäen. Pohdinnan kohteina ovat oman aikamme luontokuva ja myös se miten taiteilijat eri aikakausina
ovat luontoa kuvanneet ja mitä merkityksiä luontokuvissa on
nostettu esiin. Luonto on ehtymätön inspiraatioiden lähde. Ensimmäisellä kurssikerralla aiheena ovat puut ja pensaat. Opettaja tuo mukanaan oppimateriaalia. Omat luontoon liittyvät kuvamateriaalit ovat tervetulleita. Ensimmäisellä kurssikerralla
aloittelijat saavat ohjausta materiaalihankinnoissa
Opettajana on kuvataiteilija Eija Ruoho
Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €)
Kurssivastaava Pirkko Hirsimäki 040 821 63 03 tai

pirkko.hirsimaki@utu.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 28.12.2015 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 4.1.2016. Käytä viitteenä numeroa 9412.
METALLIGRAFIIKAN KURSSI (myös vasta-alkajille)
tiistaisin 7 kertaa 12.1. - 23.2.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-, monotypiatekniikoita sekä vedostusta. Syövytysaineet, värit, liuottimet
ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä
ja syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kerholta.
Opettajana on kuvataiteilija, graafikko Martin Ahlström
Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €)
Kurssivastaava Ulpu Kavanti 050 350 15 98 tai
ulpu.kavanti@netti.fi.
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 29.12.2015 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 5.1.2016. Käytä viitteenä numeroa 9425.
ABSTRAKTI VISUALISOINTI I (ilta)
keskiviikkoisin 10 kertaa 13.1. - 16.3.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 30 tuntia
ABSTRAKTI VISUALISOINTI II (päivä)
keskiviikkoisin 10 kertaa 13.1. - 16.3.2016 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia
Vuosien ajan tämä supersuosittu kurssi oli nimeltään Abstrakti
maalaus. Tekotapojen monipuolistuessa kurssin nimi muuttui.
Kyseessä on ei-esittävän, ”kuvattoman kuvan” ja sen rajojen ja
rajattomuuden pohdinta ja tapailu. Kurssilla ponnistellaan sekä

vapaa- että omaehtoisin tehtävin kohti lopputulosta, kuvattomuutta, jolloin maalaustehtävissä korostuvat perusasiat: väri,
muoto, sommittelu, suhteellisuus, materiaalit. Osallistujien toimesta näyttäytyy kurssilla lukuisia tekotapoja ja materiaalikokeiluja, joissa kaikissa saa opetusta ja jotka aina ovat samalla osa
yhteistä oppia. Erityisen opettavaisia ovat väli- ja loppukatselmukset, joilla tarkastellaan yhdessä aikaansaannoksia, pohdintojen aineellisia lopputuloksia. Oman työn ja keskustelujen
myötä kyky katsoa ja nähdä lisääntyy.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari Hilkka Könönen
Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €)
Kurssivastaava Elina Uusalo 040 704 8242 tai
elina.uusalo@gmail.com
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 30.12.2015 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 6.1.2016. Käytä viitteenä numeroa
ABS I 9438
ABS II 9441.
SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI (Päivä)
torstaisin 10 kertaa 14.1.- 17.3.2016 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
Tavoitteena on yhteisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan
oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä kerrataan. Värisävyjen tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä korostetaan. Ilmaisullisiin kokeiluihin kannustetaan! Kurssilla kohdataan nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari Hilkka Könönen
Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €)
Kurssivastaava Eeva Nikoskelainen 050 342 86 42 tai
eevnik@utu.fi.

Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 31.12.2015 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 7.1.2016. Käytä viitteenä numeroa 9454.
PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
torstaisin 5 kertaa 14.1. - 11.2.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 15 tuntia.
Reipasta pleksimaalausta öljyvärein. Kerroksellista, värikästä
tunnelmaa. Lumoudu kiilloista, väreistä ja heijastuksista. Ekspressiivistä maalaamista, tiukkoja väripintoja, värien hehkua, viivojen herkkyyttä kaivertamalla, monikerroksisia pleksipohjia.
Monien mahdollisuuksien pohja odottaa maalaajaansa. Mukaan
perusöljyvärit ja keinokuitusiveltimet. Pohjat tilataan yhdessä
kurssin alussa.
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen
Hinta jäsenille 65 € (ei-jäsenet 100 €)
Kurssivastaava Kyllikki Terho (02)438 03 61 tai
kyllikki.terho@nettikirje.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 31.12.2015 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 7.1.2016. Käytä viitteenä numeroa 9467.
VÄRIPUUPIIRROSKURSSI
torstaisin 5 kertaa 18.2.–17.3.2016 klo 18–21
Kurssin pituus 15 tuntia.
Väripuupiirroskurssi on kaikille grafiikasta ja puupiirroksesta
kiinnostuneille. Tehdään monivärinen puupiirros yhden laatan
periaatteella: kuva syntyy laatan kaivertamisen ja vedostamisen
vuorottelun myötä. Laattamateriaali voi olla koivu- tai havuvaneria tai pehmeää vaahto-PVC levyä. Laatta vedostetaan joko
käsin hankaamalla tai sitten prässillä. Puupiirrostekniikka taipuu
jokaisen käsialalle omansalaiseksi: jälki voi olla herkkää tai
ronskia, suurpiirteistä tai pikkutarkan esittävää, ekspressiivisen

maalauksellista tai tiukan graafista. Lisäksi tutustutaan 'Mokulito' -tekniikkaan, jossa yhdistyvät puupiirroksen ja litografian keinot. Puupiirrosjäljen lisäksi kuvaan saadaan litografiamaista liitupiirrosjälkeä. Ennakko-osaamista ei tarvita, heittäytyvästä kokeilunhalusta on ehkä hyötyä. Sallittua on toki harkitseva ja varovaisempikin eteneminen. Jos sinulla on omia kaivertimia, ota
ne mukaan.
Opettajana on kuvataiteilija Teija Lehto
Hinta jäsenille 65 € (ei-jäsenet 100 €)
Kurssivastaava Kyllikki Terho (02)438 03 61 tai
kyllikki.terho@nettikirje.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 4.2.2015 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 11.2.2016. Käytä viitteenä numeroa 9470.
MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ (myös vasta-alkajille)
maanantaisin 7 kertaa 29.2. - 25.4.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Maalataan omia aiheita, omilla väreillä. Tutustutaan tekniikkoihin ja materiaaleihin. Puhutaan sommittelusta, väreistä, kontrasteista, perspektiivistä yms. työskentelyn lomassa. Arvioidaan
yhdessä aikaansaannoksiamme.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström
Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €)
Kurssivastaava Ulla Joutsamo 050 511 14 89 tai
ullajout@dnainternet.net
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 15.2.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 22.2.2016. Käytä viitteenä numeroa 9483.

PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI (myös vasta-alkajille)
tiistaisin 7 kertaa 1.3. - 12.4.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Opiskelemme anatomiaa, asentoa ja muotoa valon ja varjon
avulla käyttämällä viivaa ja valööripintoja. Harjoitamme silmän
ja käden yhteistyötä. Piirrämme hiilellä, liidulla, tussilla yms. Paperia voi ostaa kerholta. Alastonmalli on kaksi tuntia illassa. Lopuksi arvioimme teoksia.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström
Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 115 €)
Kurssivastaava Raija Kulo 050 4647405, raija.kulo@pp.inet.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 16.2.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 23.2.2016. Käytä viitteenä numeroa 9496.
VIIKONLOPPUKURSSIT
PIIRUSTUKSEN JATKOKURSSI, Lisää piirtämistä!
Perjantai 15.1. klo 18 - 21 ja lauantai-sunnuntai 16. - 17.1.2016
klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Intensiivisellä viikonloppukurssilla harjoitellaan piirtämisen eri
keinoja. Luvassa on liikettä, tunnelmaa, päällekkäisyyttä, kerroksellisuutta ja rinnakkaisuutta. Kurssi soveltuu hyvin kaikille
piirtämisestä kiinnostuneille, toimii alkeiskurssin käyneille TAI
ennakkoluulottomille piirtäjille. Mukaan lyijykyniä, kumi, hiili,
säämiskä, fiksatiivi, musta permanent-tussikynä.
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen
Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €)
Kurssivastaava. Kaarina Söderström 040 5115 692 tai
kaarina.soderstrom@avi.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 1.1.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.

Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 8.1.2016. Käytä viitteenä numeroa 9506.
KOLLAASI JA TEOSTEN UUSIOKÄYTTÖ
Perjantai 12.2.klo 18 - 21 ja lauantai-sunnuntai 13. - 14.2.2016
klo 11 – 15
Kurssin pituus 11 tuntia.
Kollaasi on leikkaa ja liimaa -tekniikka, joka mahdollistaa eri
materiaalien käytön teoksessa. Teoksen pohjana voit käyttää
uutta maalauspohjaa tai lähtökohtana voi olla myös vanha teos.
Teosten materiaaleiksi sopivat omat luonnoksesi ja keskeneräiset teokset, akvarellit, piirustukset, tussilaveeraukset, akryylimaalaukset jne.
Tarvitset kurssille
• maalauspohjia: kangas, pahvi, vaneri, kovalevy, puu.
• liimaa tai akryylimediumia.
• värit: akryyli, akvarelli, pastellit ym.
• sakset, askarteluveitsi, lansetti.
• omaa kuvamateriaalia: luonnoksia ja keskeneräisiä teoksia
(paperille toteutetut teokset ovat helpommin uusiokäytettävissä)
Opettajana on kuvataiteilija Panu Thusberg
Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €)
Kurssivastaava Kaarina Söderström puh 040 511 56 92 tai
kaarina.soderstom@avi.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 29.1.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 5.2.2016. Käytä viitteenä numeroa 9519.
PASTELLIMAALAUSKURSSI, Kepeästi pastellilla (jatkokurssi)
Perjantai 11.3 klo 18 - 21 ja lauantai-sunnuntai 12.- 13.3.2016
klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia.

Viikonlopun aikana jatketaan pastellimaalauksen mahdollisuuksiin perehtymistä.
Kurssille ovat tervetulleita myös vasta-alkajat.
Opettajana kuvataiteilija Minna Maija Lappalainen
Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €)
Kurssivastaava Kaarina Söderström puh 040 511 56 92 tai
kaarina.soderstom@avi.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 26.2.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 4.3.2016. Käytä viitteenä numeroa 9522.
KUKKAMAALAUSKURSSI, Ruissalon kasvitieteellisessä
puutarhassa maalataan kukkia akvarelleilla tai pastelleilla.
Lauantai-sunnuntai 19. - 20.3.2016 klo 10 – 16
Kurssin pituus 12 tuntia.
Kurssi on tarkoitettu akvarellimaalauksen perusteet hallitseville,
vasta-alkajille sekä myös pidempään maalanneille.
Opettajana on kuvataiteilija Eija Ruoho
Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €)
Kurssivastaava Pirkko Hirsimäki puh 040 821 6303 tai
pirkko.hirsimaki@utu.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 4.3.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 11.3.2016. Käytä viitteenä numeroa 9535.
MAALAUS, PIIRUSTUS JA KOLLAASI PAPERILLE TAI VAPAAVALINTAINEN TEKNIIKKA
Perjantai 8.4 klo 18 - 21,
lauantai-sunnuntai 9.-10.4.2016 klo 10 - 16
Kurssin pituus 15 tuntia

Kurssilla opetellaan sekatekniikan hallintaa paperilla. Menetelmiä ovat vesiväri- ja guassimaalaus sekä pastelli- ja hiilipiirustus yhdistettynä toisiinsa. Menetelmä eroaa perinteisistä maalauksen ja piirustuksen työtavoista. Kurssilla huomio vuorottelee
materiaalien ja tekniikoiden sekä toisaalta sommittelun ja kuvan
rakentamisen kysymysten välillä. Taiteellisen työn välineet ja
materiaalit vaikuttavat kuvan mahdollisuuksiin ja päinvastoin:
kuvalliset tavoitteet vaativat omat tekniset ja materiaaliset ratkaisunsa. Kurssilla voi vaihtoehtoisesti työskennellä itse valitsemallaan tekniikalla ja keskittyä sommittelun ja kuvan rakentamisen opiskeluun
Kurssin opettaja on kuvataiteilija KuT Jan Kenneth Weckman
Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €)
Kurssivastaava Sirpa Erkinharju sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 7779
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 23.3.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään 1.4.2016. Käytä viitteenä numeroa 9548.

Joulujuhla perjantaina 27.11. klo 18 –
Barkerin Ateljeetalon kerhotilassa
Raunistulantie 25, laituri 6 ja hissillä 3. kerrokseen.
Ilmoittaudu Maijalle (Hämäläinen) tai kerhotilassa olevaan listaan
viimeistään 23.11.
Puh 044-5021148
Illalliskortti 30 €
Glögi
•
Ruokailu
•
Tiernapojat Raunistulan koulusta
•
Julkistetaan vuoden 2015
Wihtori ja Sunnuntaimaalari
•
Marjatta ja Veikko laulattavat
•
Arpajaiset
johon toivotaan osallistujilta
pieni palkinto
•
Musiikkia
•
Pssss. Omia ruokajuomia voi
ottaa myös mukaan

Joulumenu
Mustikkasilliä
Sinappisilliä
Katajanmarjasilakkaa
Punajuurigraavattua lohta
Keitettyjä perunoita
Rosollia ja punajuurikermaa
Saariston savukalasalaattia
Valkeaa joulusalaattia
Waldorfinsalaattia
Kinkkua ja marinoituja luumuja
Lihapullia
Peruna-, porkkana- ja lanttulaatikkoa
Leipälajitelma, voi ja levite
Kotikalja, maito ja vesi
Vadelmamoussekakku

Tiistaimaalaus klo 12- 15
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin kerholle taiteilemaan ilman opettajaa välillä: 12.1. – 26.4.2016. Yhteyshenkilönä on Raimo Lindfors, puh. 045 – 894 1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11 – 14
Näinä päivinä on sunnuntaimaalausta: tammikuun 10. +
helmikuun 7. ja 21. + maaliskuun 6. ja 20. + huhtikuun
3. ja 24. + toukokuun 15. ja 29.
Yhteyshenkilönä on Minna Sartes, puh. 050 – 527 81
63. Minna toivoo, että ilmoitat tulostasi viimeistään klo
10 sunnuntaina.
Vuosikokous perjantaina 18.3.2016 klo 17.00
Turun Sunnuntaimaalarien kerhotilassa, Raunistulantie
25, 20300 Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kevätnäyttelyn avajaiset maanantaina 4.4. klo 18 – 20
Turun Kuvataidekoulu, Ratapihankatu 18.
Näyttely on avoinna 5. – 22.4.2016.
Ti – pe klo 14 – 18 la klo 11 – 15
Näyttelyyn voi jokainen sunnuntaimaalari osallistua 1 –
3 työllä, töiden koosta ja osallistujien määrästä riippuen.
Ohjeet näyttelytöiden tuojille:
Näyttelytyöt jätetään Kuvataidekoululle
Perjantaina 1.4. klo 16 – 18 sekä lauantaina 2.4. klo 12
- 14
Ripustusta varten tauluissa pitää olla ripustuslanka valmiina takana. Maalausten ei tarvitse olla kehyksissä.
Canvas- tai kiilakehyksissä olevat kankaat tulee olla
reunoiltaan maalatut ja kangas taakse kiinnitetty, niin
etteivät niitit ja naulat näy reunoista (öljy- ja akryylityöt).

Grafiikanlehtiin ja akvarellitöihin voi laittaa paspartuurin,
jonka voi leikata kerholla koneella.
Merkitse lappuun, jonka kiinnität teoksen etupuolelle:
- Tekijä ja puhelinnumero
- Tekniikka
- Teoksen nimi ja myyntihinta (galleria perii
20 % myyntihinnasta)
Kustannusten peittämiseksi peritään 6 €/teos (galleriamaksu noussut 10 %, näyttelyjuliste sekä kutsukortit).
Ottakaa tasaraha mukaan. Tuokaa mukaan myös arpajaisvoittoja. Näyttelyssä myydään suosittuja arpojamme. Arpajaisvoitoiksi toivomme maalauksia, grafiikkaa, veistoksia ja kortteja. Arpajaiset pidetään näyttelyn
avajaisten yhteydessä klo 19.00.
Näyttely puretaan lauantaina 23.4. klo 12–14.
JOKAINEN HAKEE ITSE OMAT TYÖNSÄ POIS!
Taidematka Amsterdamiin 16. – 19.4.2016
Lauantai 16.4.
Lento Turku-Helsinki klo 6.15–6.50 ja Helsinki-Amsterdam klo
8.10–9.45.
Bussi ja suomenkielinen opas ovat vastassa ja Amsterdamiin
tutustutaan kaupunkikiertoajelulla.
Majoittuminen Nh Amsterdam Centre **** -hotelliin.
Hotelli sijaitsee ydinkeskustassa aivan Leidseplein – aukion
tuntumassa, Vondelpark – puiston vieressä; myös ostoskadut ja
Museumplein – aukio (Rijksmuseum, Van Gogh) ovat kävelymatkan päässä.
Illalla mahdollisuus yhteiseen ruokailuun.
Sunnuntai 17.4.
Aamiainen.
Päivän ohjelmassa Rijksmuseo. Vuosia kestäneen remontin jälkeen kaikki museon 80 salia ja 8000 teosta ovat nähtävillä.

Mahdollisuus kanavaristeilyyn ja illalla yhteiseen ruokailuun.
Maanantai 18.4.
Aamiainen.
Retki legendaariseen Keukenhofin kukkapuistoon, jossa nähdään keväinen spektaakkeli.
Sipulit (kaikkiaan noin 7 miljoonaa) on istutettu huomioiden eri
lajien kukinta-ajat, korkeus, väri jne. Siten taataan, että koko sesongin ajan on kävijöille varmasti nähtävää. Alueella on myös
katettuja paviljonkeja, joissa on vaihtuvia kukkanäyttelyitä; levähtää voi alueen kahvila-ravintoloissa ja kotiin viemiset löytyvät matkamuistomyymälöistä.
Retken aikana nautitaan yhteinen lounas, joka sisältyy hintaan.
Matka jatkuu Haagiin, jossa vierailu Mauritshuis´n museossa.
Illaksi paluu Amsterdamiin. Taas mahdollisuus yhteiseen iltaateriaan.
Tiistai 19.4.
Aamiainen.
Aamupäivä vapaa ja puolenpäivän aikaan huoneiden luovutus.
Tavarat säilytetään hotellin tiloissa.
Iltapäivällä vierailu Van Gogh – museossa.
Kuljetus lentokentälle.
Lento Amsterdam-Helsinki klo 18.50–22.10 ja Helsinki-Turku
klo 23.45–00.20
Hinta 1288 eur / henkilö sisältäen
• lennot Turku-Helsinki-Amsterdam-Helsinki-Turku
• lentokenttäverot ja matkustajamaksut
• 3 yön majoituksen 2-hengen huoneissa
• 3 x aamiainen
• tulopäivänä opastettu kaupunkikiertoajelu alkaen lentokentältä ja päättyen hotellille
• sisäänpääsymaksut: Rijksmuseum, Keukenhof, Mauritshuis
ja Van Gogh – museo

•

•
•

Keukenhof – Haag – retken kuljetukset ja lounas päiväretken aikana
lähtöpäivänä kuljetus hotelli-lentokenttä
matkanjohtaja Pia-Maria Niskalan palvelut matkan aikana

Hinta edellyttää 20 maksavan matkustajan ryhmää.
Ilmoittautumiset Kyllikki Terholle
050 378 3446 tai kyllikki.terho@nettikirje.fi.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.12.2015.
Ennakkomaksu 350€ on maksettava viimeistään 8.1.2016.
Kevään taidekritiikki
Pidetään huhtikuun viimeisellä viikolla.
Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen, kuulemaan ja tuo
omia töitäsi arvioitavaksi. Jäsenet voivat tuoda kritiikkiin
3 työtä/tekijä. Tilaisuudessa tekijä saa verratonta palautetta töistään ja se on myös kuulijoille opettavainen
tapahtuma.
Osallistumismaksu on 5 €, niin kuuntelijoilta, kuin myös
töitään tuovilta. Kritiikkiin tulevat työt voi ilmoittaa kerhohuoneistossa olevaan listaan.
Huom! Etukäteen ilmoittautuminen on välttämätöntä,
koska kritiikkiin voidaan ottaa töitä enintään viideltätoista tekijältä. Jos töitä on liikaa, kriitikko joutuu kohtuuttoman urakan eteen, eikä ehdi syventyä kunnolla
arvioitaviin teoksiin.
Siivoustalkoot
• marraskuussa, torstaina 26.11.2015 klo 12 –
• toukokuussa, tiistaina 10.5.2016 klo 12 –
Muistakaa viedä silloin viimeistään omat teoksenne ja
työvälineenne pois. Yhdistykselle kuulumattomat tavarat
hävitetään siivoustalkoissa.
Työvälineiden säilytys kurssien aikana

Työhuoneen takaseinällä on hyllykkö ja laatikoita, mihin
voi jättää kurssien aikana tarvittavat omat työvälineet.
Kurssin loputtua jokainen vie omat tavaransa pois.

