SUNNUN AIDE
3/2008

Tu r u n S u n n u n t a i m a a l a r i t 3 0 v u o t t a

Turun Sunnuntaimaalareiden
TAIDEKARONKKA
BRINKKALAN GALLERIAN JUHLASALISSA
TORSTAINA 6.11.2008 KLO 19.30
Ilmoittautumiset ja tiedustelut viimeistään ma 20.10.
puh. 0400 328 992/Laura Karhuvaara
tai sähköposti: laura.karhuvaara@fimnet.fi.
Juhlimme joukolla 30 - vuotista taivaltamme riemukkaan yhdessäolon
merkeissä. Tarjolla on musiikkia ja muisteluita sekä Ison Talon Keikkakeittiön
salaattipaletti ja viiniä.
Karonkkamaksu 35 € / henkilö

TERVETULOA!

TURUN SUNNUNTAIMAALARIEN

30-VUOTISJUHLANÄYTTELY
6.11. - 30.11.2008
BRINKKALAN GALLERIA
Turun Kulttuurikeskus, Vanha Suurtori, Brinkkala, 2krs
Avajaiset torstaina 6.11. klo 18 – 19.30
Näyttely avoinna ti-pe klo 12 -19, la–su klo 11 -17
Näyttelyyn tarkoitetut työt on toimitettava Brinkkalan galleriaan tiistaina
4.11. klo 12 – 18. Paikalla on Sunnuntaimaalarien päivystäjä ottamassa töitä
vastaan. Näyttelyyn voi jokainen Sunnuntaimaalari jättää jurytettäväksi max 5
työtä. Näyttely kertoo Sunnuntaimaalareiden 30 vuoden työstä. Teokset
saavat olla koko toimintamme ajalta, siis ei ainoastaan tältä vuodelta.
Teokset eivät saa olla kopioita mutta voivat olla sekä kursseilla tehtyjä tai
itsenäisen työskentelyn tuloksia.
Galleriassa olevaan listaan merkitään tekijän nimi, tekotapa, työnnimi sekä
mahdollinen hinta (HUOM! Kukin työ omalle riville tikkukirjaimin!)
Teoksen taakse tarralle merkitään samat tiedot.
Juryttämismaksu on 25€ /henkilö. Voit siis tuoda samalla maksulla 1-5 työtä,
jolloin myös näyttelykokonaisuuden pystytyksessä on hyvä valinnan vara.
Yleisen jurytyskäytännön mukaisesti maksua ei hyvitetä, vaikka työ ei tulisi
valituksi. Jurytys alkaa ke 5.10. Juryttäjinä toimivat taiteilijat Hilkka Könönen
ja Martin Ahlström. Töiden juryttäminen on Turun Kulttuurikeskuksen
asettama ehdoton edellytys näyttelyyn osallistumiselle.
Haluamme tietysti mahdollisimman monen näkevän näyttelymme.
Kerhollamme on varaa vain hyvin vaatimattomaan lehti-ilmoitteluun.
Mainostamisessa toivommekin jäsenistön aktiivista apua. Lehden mukana ja
kerholla on mainoslehtisiä, joita voitte antaa ystävillenne tai toimittaa sopiville
ilmoitustauluille.
Ne työt, joita ei valita näyttelyyn, viedään heti jurytyksen jälkeen kerhollemme.
(Avoinna ti klo 12 – 15 ja kurssi-iltaisin klo 18 – 21).
Näyttelyn päätyttyä toivotaan kunkin hakevan näyttelytyönsä galleriasta
sunnuntaina 30.11. klo 17-18 (ei aikaisemmin!) tai maanantaina 1.12. klo
10-16.

Ulla Helle: Pompidou

TURUN SUNNUNTAIMAALARIT 30 VUOTTA
TAITEEN POLULLA
Miten kaikki sai alkunsa
Big bang – Suuri pamaus tapahtui vuonna 1978 Henri Eklundin aloitteesta.
Toiminnalle suuntaviivat antoi teollisuusneuvos Sven Stendahl ja jatkoa seurasi
merikapteeni Martti Lindströmin ja hammaslääkäri Pertti Rauhan johdolla.
Tarkoituksena oli luovan taideharrastuksen kehittäminen ja tukeminen Turussa ja sen
lähiympäristössä.
Tänään
Seura elää voimakasta luovuuden aikaa. Kahteen ja puoleensataan nouseva
jäsenkuntamme ahertaa taiteen tekemisen parissa hyvien opettajiensa opastuksella
viihtyisissä tiloissamme Sirkkalankadulla.
Tulevaisuus
Haasteita riittää. Turun kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen on asettanut työryhmän
löytämään vuoden loppuun mennessä kaupungin keskustasta tilat,
joihin voidaan perustaa taidekeskus. Unelmana on saada Helsingin kaapelitehtaan
tapainen kulttuurikeskus, jossa kuvataiteilijoiden lisäksi olisi tilaa elokuvalle,
musiikille, tanssille ja performanssille.
Toivotan Iloista ja värikästä syksyä opettajillemme ja seuramme jäsenille.
Kaupunkimme asukkaat ja taiteen ystävät ovat tervetulleita tutustumaan
toimintaamme. Työmme kirkkaimmat hedelmät ovat poimittavissa syksyn
juhlanäyttelyssämme Turun Kulttuurikeskuksessa Brinkkalan taidegalleriassa.
Lämpimät kiitokset Turun kaupungille ja Turun Kulttuurikeskukselle
monivuotisesta hyvästä yhteistyöstä ja toimintamme tukemisesta.

ELÄMÄ LYHYT, TAIDE PITKÄ
Ars Longa, Vita Brevis
Matti Elo
puheenjohtaja

Excursio Turun Taidemuseoon pe 17.10 klo 16.30
Tutustumme oppaan avulla näyttelyyn

Kuvan kauniit – nainen katseen kohteena
Näyttely Kuvan kauniit rakentuu temaattisista kokonaisuuksista, jotka lähestyvät
museon kokoelman naisaiheisia teoksia eri näkökulmista. Näyttely kurkistaa suositun
aiheen taakse ja selvittää, kuka naista oikein katsoo ja miten. Esillä olevat teokset ovat
valmistuneet 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa. Kauneudestaan ja
eleganssistaan kuulu pariisitar oli taiteilijoiden erityisen kiinnostuksen kohteena 1800luvun lopulla. Näyttelyn teokset heijastavat myös 1800-luvun loppupuolella alkanutta
naisten aseman muutosta. Näyttelyn teemoihin kuuluvat myös miestaiteilijoiden
vaimoistaan maalaamat teokset sekä alastonaihe, jolla on keskeinen sija länsimaisessa
taiteessa.

Lisäksi museossa on esillä

Turun Taidegraafikoiden 75-vuotisjuhlanäyttely
Jäljillä
Turun taidegraafikot ovat perehtyneet Turun taidemuseon kokoelmassa oleviin
teoksiin ja siinä edustettuina oleviin taiteilijoihin sekä museorakennukseen
valmistellessaan 75-vuotisjuhlanäyttelyään. Näyttely Jäljillä kertoo siitä perinnöstä ja
innoituksesta, jonka Turun taidemuseo on tarjonnut vuosien saatossa alueen
taiteilijakunnalle.
Jäljillä heijastaa myös kiinnostavasti taidegrafiikan nykytilaa. Perinteisten
tekniikoiden rinnalla graafikot käyttävät uusia menetelmiä ”jälkien” tekemiseen.

Näyttelyssä ovat mukana Annika Dahlsten, Matti Helenius, Hannu Hämäläinen,
Sirkku Ketola, Markus Lampinen, Juha Joro, Heli Kurunsaari, Teija Lehto, Laura
Miettinen, Marita Mikkonen, Marjatta Nuoreva ja Nea Silavuori.
Näyttelyn jälkeen on mahdollisuus istahtaa museon kahvilaan keskustelemaan
vaikutteista.
Museoon pe illalla vapaa pääsy, opastuskustannus riippuu osallistujien määrästä. Se
on 3 – 4 € /henkilö,.
Kahvilassa on saatavilla suolaista ja makeaa oman valinnan mukaan.
Ilmoittautuminen Laura Karhuvaaralle 10.10.mennessä puh 0400 328 992 tai e-mail
laura.karhuvaara@fimnet.fi

TIISTAIMAALAUS jatkuu ti 9.9.2008 entiseen tapaan
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin joukolla kerholle maalaamaan ilman
opettajaa. Kerhohuoneiston ovet avautuvat klo 12. Uusi maalari, tule mukaan
mukavaan joukkoon tutustumaan, maalaamaan, piirtämään tai muuten vaan
juttelemaan ja kahvia juomaan. Yhteyshenkilö on Pentti Silvennoinen, puh.
230 8101.

OMA AVAIN KERHOLLE
Jäsenemme voivat vapaasti käyttää kerhohuoneistoa työskentelemiseen
lukuun ottamatta kurssi-iltoja. Saat oman avaimen, jos liityt
avainhenkilöksi. Kurssi-iltoina avainhenkilöt päivystävät vuorollaan ja
osallistuvat luento- ja kritiikkitilaisuuksien kahvitukseen sekä tarvittaessa
näyttelyiden valvontaan. Jotta päivystysrinki olisi riittävän suuri, niin ettei
yksittäisille jäsenille tule liikaa velvollisuuksia, toivomme lisää päivystäjiä. Siis
tule rohkeasti mukaan rinkiin! Jos haluat liittyä päivystysrinkiin soita Matti
Elolle, joka laatii päivystyslistat, puh 231 6454 ja 040 505 2803. Huom!
Entiset päivystäjät, palauttakaa kerhon avaimet pikaisesti! Tarvitsemme
avaimiamme uusille päivystäjille.
Kurssi-iltoinakin voit tulla kerholle kahville ja seuraamaan, mitä kursseilla
tehdään. Kerholla on myös laaja taidekirjasto. Voit leikata töihisi kehyspahveja
paspartuurin leikkuulaitteella. Voit vedostaa grafiikkaa painoprässin avulla.
Yhdistyksellä on myös myytävänä maalauspohjia ja grafiikan painopaperia
sekä akvarellipaperia.

KERHOPÄIVYSTYKSESTÄ
Yhdistyksemme jäsenistä osa tekee vapaaehtoistyötä toimimalla
”päivystäjänä”. Päivystäjien tehtäviin kuuluu avata kerhon ovi ja
huolehtia kahvituksesta. Meidän on syytä olla kiitollisia niille, jotka ovat
päivystäjiksi ryhtyneet, sillä lisäähän heidän toimintansa kurssiiltojemme viihtyisyyttä.
Sillä on kuitenkin tämän lisäksi myös
taloudellista merkitystä: tuotoilla saamme helpotusta kurssiemme
kustannuksiin.
Päivystyksen sujuvuudessa on valitettavasti viime aikoina ilmennyt
ongelmia! On käynyt niin ettei päivystäjä olekaan saapunut avaamaan
ovea, opettaja ja kurssilaiset ovat joutuneet odottamaan käytävässä,
kunnes paikalle on ilmaantunut joku, jolla on ollut hallussaan
kerhohuoneiston avain. Kaikilla kursseilla ei välttämättä edes ole
avainhenkilöä ja päivystäjän poisjäämisen vuoksi on joku kurssilaisista
joutunut huolehtimaan kahvituksesta, mikä on häirinnyt hänen
keskittymistään taiteen tekoon.
Puheenjohtajamme Matti Elo laatii päivystyslistat. Päivystäjien tulee
listan saatuaan tarkistaa, sopiiko määrätty päivä ja vaihtaa tarvittaessa
vuoronsa jonkun toisen päivystäjän kanssa. Vaihdot olisi hyvä merkitä
myös kerhohuoneiston päivystyslistoille. Vastuu vaihdoista on siis
päivystäjällä itsellään. Listan laatija ei voi huolehtia iltojen
sopivuudesta! Unohtaminen on toki inhimillistä. Tämän takia on
päivystäjien velvollisuuksiin otettu mukaan myös kehotus soittaa
seuraavalle päivystäjälle ja näin varmistaa tilanne. Oma päivystysvuoro
on hyvä laittaa ylös myös omaan kalenteriin. Toivomme, että jäsenemme
edelleenkin jaksavat tehdä talkoilla päivystyksiä yhdistyksemme
toiminnan ja viihtyvyyden hyväksi. Sunnuntaimaalareiden 30 vuoden
toiminnan aikana on näin menetellen luotu onnistunutta yhteishenkeä
taiteen merkeissä.

VUODEN 2008 TAIDEKILPAILUN AIHEENA ON JUHLA
Taidekilpailu on sunnuntaimaalareiden ainoa kilpailuluonteinen tapahtuma,
jonka yhteydessä valitaan Vuoden Vihtori ja Vuoden Sunnuntaimaalari.
Teema on annettu etukäteen. Kilpailuun voi osallistua jokainen
sunnuntaimaalari yhdellä teoksella. Voit vapaasti valita teoksesi tekotavan ja
tyylin, kunhan se mielestäsi edustaa taiteellista ilmaisua.
Kilpailutyöt
asetetaan kerholle nähtäväksi, jolloin jokainen voi käydä niitä ihastelemassa
ja äänestämässä oman suosikkinsa. Voittajasta tulee Vuoden
Sunnuntaimaalari. Töitä arvioi myös ammattitaiteilija, joka valitsee Vuoden
Vihtorin.
Työt on jätettävä kerholle viimeistään to 30.10.
Työn tulee olla
signeeraamaton ja sen yhteyteen pitää liittää suljettu kirjekuori, jossa selviää
tekijän yhteystiedot.
Taidekilpailulla on Sunnuntaimaalareilla jo pitkät perinteet ja se on vuosi
vuodelta vahvistanut käsityksemme jäsenkuntamme taiteellisista taidoista.
Kilpailu huipentuu palkintojen jaossa, joka tapahtuu syyskauden lopussa
pikkujoulukahvitilaisuudessa.

ILOINEN PIKKUJOULUILTA
PE 28.11.2008 KLO 18.
Ohjelmassa on vuoden 2008 taidekilpailun tulosten julkistaminen, arpajaiset,
musiikkia vanhaan malliin, iloista laulua sekä joulupukki. Maksu 5 € sisältää
ohjelman, glögin ja kahvituksen leivonnaisineen. Muistakaa tuoda arpajaisvoittoja ja lahja pukinkonttiin!
Tervetuloa!

KRITIIKKITILAISUUS ke 3.12.2008 klo 18

kerhohuoneistossa. Tule
mukaan kritiikkitilaisuuteen joko kuuntelemaan tai tuo omia töitäsi taiteilijan
arvioitavaksi. Tilaisuuteen voivat Sunnuntaimaalarit tuoda 3 työtä/tekijä. Jokaisen
töistä paras viedään joulun jälkeen Itäisenkadun kehystämön ikkunanäyttelyyn.
Kritiikkitilaisuudessa saa verratonta palautetta ja se on opettavainen tapahtuma myös
kuuntelijoille. Osallistumismaksu on 5 € niin kuuntelijoilta kuin töitään tuovilta.
Kritiikkiin tulevat työt voi ilmoittaa kerhohuoneistossa olevaan listaan tai Marko
Poikkijoelle, p. 050-431 1727.
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 arvioitaviin teoksiin.

SYKSYN KURSSIT
MAALAUSKURSSI TEMPERALLA TAI ÖLJYLLÄ alkaa maanantaina
8.9.2008 klo 18. Kurssin pituus on 21 t ja hinta 55 €. Kurssi-illat ovat 8.9.,
15.9., 22.9., 29.9., 6.10., 13.10. ja 20.10. Kurssin opettajana toimii taiteilija
Martin Ahlström. SITOVAT ilmoittautumiset: Matti Elo, puh 231 6454 tai
040 505 2803 tai e-mail matti.elo@pp.inet.fi
ALASTON - PIIRUSTUSKURSSI alkaa tiistaina 9.9.2008 klo 18. Kurssin
pituus on 21 t ja hinta 55 € + mallin palkkio. Kurssi-illat ovat 9.9., 16.9., 23.9.,
30.9., 7.10., 14.10. ja 21.10. Kurssin opettajana toimii taiteilija Martin
Ahlström. SITOVAT ilmoittautumiset: Pirjo Jalonen puh 050 424 1145, email jalonen.pirjo@gmail.com

MAALAAMME AKVARELLILLA JA PASTELLILLA KURSSIAIHEENA
”VESI” alkaa torstaina 11.9.2008 klo 18. Kurssin pituus on 21 t ja hinta 55 €.
Kurssi – illat ovat 11.9., 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., ja 23.10, Kurssin
opettajana toimii taiteilija Eija Ruoho. SITOVAT ilmoittautumiset Pirkko
Hirsimäki puh 040 821 6303, e-mail pirkko.hirsimaki@tyks.fi
ABSTRAKTIOMAALAUS alkaa keskiviikkona 17.9.2008 klo 18. Kurssin
pituus on 30 t ja hinta 75 €. Kurssi-illat ovat 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10.,
22.10., 29.10., 5.11., 12.11. ja 19.11. Kurssin opettajana toimii taiteilija
Hilkka Könönen. SITOVAT ilmoittautumiset: Raija Junnila, puh 040 824
6481, e-mail raija.junnila@pp.inet.fi
AKVARELLIMAALAUKSEN SYVENTÄVÄ KURSSI (päiväkurssi) alkaa
torstaina 18.9.2008 klo 13. Kurssin pituus on 30 t ja hinta 75 €. Kurssipäivät
ovat 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., (6.11. ei kurssia, on
juhlanäyttelyn avajaiset), 13.11.,20.11.,ja 27.11. Kurssin opettajana toimii
taiteilija Hilkka Könönen. SITOVAT ilmoittautumiset:
Laura Karhuvaara puh 0400 328 992, e-mail laura.karhuvaara@fimnet.fi
GRAFIIKAN KURSSI alkaa ti 28.10., 2008. Kurssin pituus on 21 t Kurssi-illat
ovat 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 25.11., 2.12 ja 9.12. ) Kurssin hinta on 55 €

+ materiaaleihin (liuottimet ja väri) 3€. Kuparilevyä ja vedospaperia saa ostaa
kerholta tarpeen mukaan.
Kurssin opettajana toimii taiteilija Martin
Ahlström. SITOVAT ilmoittautumiset Ulpu Kavanti 050 350 1598 e-mail
ulpu.kavanti@netti.fi.

MAALAUSTA ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ AIHEENA ”LIIKE JA AIKA
MAALAUKSESSA” alkaa torstaina 30.10. klo 18. Kurssin pituus on 21 t ja
hinta on 50 €. Kurssi-illat ovat. 30.10., (ei kurssia 6.11.koska siiloin on
näyttelyn avajaiset ja taidekaronkka).,13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12. ja
18.12. Kurssin opettajana toimii taiteilija Paula Ollikainen. SITOVAT
ilmoittautumiset: Raija Moilanen, puh 243 2598 t. 050 498 9318

JÄSENASIAT
Jäsenten omat näyttelyt
LIISI KAUKO
”GRAFIIKKAA VUOSIEN VARRELTA”
Aurajoen opastuskeskus, Valkkimyllynkuja 2 Turku
2. – 30.9 2008
Avoinna ti – to klo 10 -18
puh.2623441
VEIKKO JÄRVINEN
”KAIKENLAISTA”
Galleria Regina 19.10. – 9.11. Linnankatu 1, Turku
Avajaiset Su 19.10. klo 14 – 16
Näyttely avoinna ti –pe 11 – 18, la 11 – 14, - su klo 12 - 15

Huom! Sunnuntaimaalarien nettisivuilla on tiedot kursseistamme ja
muista tapahtumista osoitteessa www.turunsunnuntaimaalarit.net
Jäsenrekisteri
Kyllikki Terho on uusi jäsenrekisterin hoitaja.
Jos osoitteesi muuttuu, oletko ystävällinen ja ilmoitat hänelle uuden
osoitteen. Näin varmistat, että Sunnuntaide – lehti tulee Sinulle ja saat
tiedot kursseista, matkoista ja näyttelyistä ym. tapauksista.
Ilmoittaisivatko ne kaikki, joilla on sähköpostiosoite sen Kyllikille, jotta
tarvittaessa voimme sen välityksellä saada informaatiota Sinulle ja näin
säästää kirjekustannuksia.
Kyllikki Terho puh 438 0361
e-mail kyllikki.terho@nettikirje.fi

Kalenteri
Maalauskurssi temperalla tai öljyllä ma 8.9. klo 18
Alaston-piirustuskurssi ti 9.9. klo 18
Maalaamme akvarellilla tai pastellilla aiheena ”vesi” to 11.9.
klo 18
Abstraktiomaalaus ke 17.9.klo 18
Akvarellimaalauksen syventävä kurssi (päiväkurssi) to 18.9.
klo 13
Grafiikan kurssi ti 28.10. klo18
Excursio Turun taidemuseoon pe 17.10. klo 16.30
Maalauskurssi öljyllä tai akryylillä aiheena ”liike ja aika
maalauksessa” to 30.10. klo 18
30-vuotisjuhlanäyttely to 6.11. – su 30.11.
30-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset to 6.11. klo 18 – 19.30
30-vuotisjuhlan taidekaronkka to 6.11. klo 19.30
Juhlavuoden iloiset Pikkujoulukahvit pe 28.11. klo 18
Kritiikki ke 3.12. klo 18

Tiedoksi kaikille:
Lehtemme juhlanumero Sunnuntaide 4/2008 julkaistaan
joulukuussa värikkäänä erikoispainoksena. Yhdistyksemme
jäseniä, jotka haluavat lehteen oman yrityksensä ilmoituksen
jäsenetuhintaan, pyydetään ottamaan yhteyttä marraskuun
loppuun mennessä puh. 040 – 5052803/Matti Elo tai
email: matti.elo@pp.inet. fi

Turun Sunnuntaimaalarit ry
Uudenmaankatu 13 D, 20500 Turku
(käynti pihalta, Sirkkalankatu 15 D, 3.kerros)
Puh. 232 9275
Kotisivut www.turunsunnuntaimaalarit.net
Hallitus ja jaostot
Hallitus
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Sihteeri ja jäsenasiat
Rahastonhoitaja
Näyttelyjaoston pj
Toimintajaoston pj
Järjestelyt
Järjestelyt
Järjestelyt

Toimintajaosto
Puheenjohtaja, tiedotus
Hankinnat
Päivystys
Järjestelyt
Järjestelyt
Järjestelyt
Järjestelyt
Järjestelyt
Järjestelyt
Näyttelyjaosto
Puheenjohtaja

Matti Elo
231 6454 t. 040 505 2803
matti.elo@pp.inet.fi
Stig Holmberg
040575 2915
stig.holmberg@fimnet.fi
Kyllikki Terho
438 0361
kyllikki.terho@nettikirje.fi
Pirjo Jalonen
050 424 1145
jalonen.pirjo@gmail.com
Marko Poikkijoki
050 431 1727
Laura Karhuvaara
233 2013 t. 0400 328 992
laura.karhuvaara@fimnet.fi
Raija Moilanen
243 2598 t. 050 498 9318
raijamoilanen@hotmail.com
Ulla Iso–Järvenpää
040 562 1249
ulla.ij@nettikirje.fi
Eeva Nikoskelainen
050 342 8642
eevnik@utu.fi

Laura Karhuvaara
0400 328 992
Seppo Lehtinen
044 353 5233
s.e.lehtinen@luukku.com
Matti Elo
231 6454 t. 040 505 2803
Kyllikki Terho
438 0361
Tuula Makkonen
235 3413
Tarja Eteläpelto
040 832 3735
Leena Vihtola
236 8545 t. 040 506 8056
leenavihtola@hotmail.com
Marja–Liisa Lahti
050 362 3325
Marja Wuorisalo
0400 828 871
smlv@ pp.inet.fi

Marko Poikkijoki
Harriet Andersson
Kalle Suosalo
Stig Holmberg
Lauri Kymäläinen
Raimo Viljanen
Ulla Iso-Järvenpää

050 431 1727
0500 863 560
0500 339 259
040 575 2915
233 5550
238 5192 t. 040 702 6109
040 562 1249

6.11.-30.11.2008
BRINKKALAN GALLERIA
Vanha Suurtori, Brinkkala, 2. krs.

Avajaiset to 6.11. klo 18-19.30
Näyttely avoinna ti-pe klo 12-19, la-su klo 11-17

Tervetuloa!

Turun Sunnuntaimaalarit ry
Uudenmaankatu 13 D, 20500 Turku

30-vuotisjuhlanäyttely

Lähettäjä:

Turun Sunnuntaimaalareiden

