RIIHIMÄEN KUVATAITEILIJAT RY

Jäsenkirje 5/2015

Iloista syksyä hyvät jäsenet!
RIIHIMÄEN KUVATAITEILIJOIDEN Kesänäyttelyn avajaisissa palkittiin standaarilla ja kukilla
pitkäjänteisestä taiteellisesta toiminnasta jäsenet Anita Virekunnas ja Irma Kangas.

Yhdistyksen SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 14.9 kello 18.00
- Toivomme mukaan jäseniä, uusia ja vanhoja, keskustelemaan toimintamme kehittämisestä ja ideoimaan
näyttelyjä ja tapahtumia. (MaanantaiTärinät pidetään yhdessä syyskokouksen kanssa).
Päivitämme jäsenrekisteriä, ilmoittakaa pian Katjalle ajantasaiset tietonne ja tarkistakaa oletteko maksaneet
jäsenmaksunne. Päivityksen jälkeen saamme yhdistyksen nettisivut ajantasalle, eli jos et halua nimeäsi
yhdistyksen jäsenlistalle tai haluat nimestäsi linkin omille nettisivuillesi, ilmoita yhdstyksen sähköpostiin
tästä.
VISIITTI GALLERIA TÄRINÄLLÄ 8. - 29.9. UKJ:n Visiitti-näyttelyn kuraattori on Markku Arantila.
Avajaiset 8.9 kello 18.00, meksikolaista musiikkia, tarjoilua...kaikki mukaan!
Näyttely on avoinna ti-pe 14-18 ja la-su 12-16. Valvojia Visiitti-näyttelyyn tarvitaan, valvoa voit myös
päivä- tai iltavuorossa (ti-pe 14-16 ja 16-18 ja la-su 12-14 ja 14-16) Ilmoita halukkuudesta Katjalle tai varaa
suoraan gallerian kalenterista!
Lokakuussa Galleria Tärinällä Jaana Ahjokankaan ja Marja Hautamäen näyttelyt – avajaiset 1.10 kello 18-20!
Marraskuussa Hyvinkään seudun taiteilijayhdistys – Joulukuun joulumyyjäisten ajankohdasta
ilmoittelemme myöhemmin!
GALLERIA TÄRINÄN NÄYTTELYHAKU vuodelle 2016 on käynnissä. Galleria Tärinällä on n. 500 m2:n
avarat näyttelytilat Riihimäen Matkakeskuksen Liikeradalla, kaupungin keskustassa. Tilassa on myös pieni
videokoppi. Hinta yhdistyksen jäseniltä 300€, ei-jäseniltä 500€ taiteilijan valvomana. Yhdistyksen valvoma
näyttely 900 €. Hakemukset sisältäen näyttelysuunnitelman, portfolion/teoskuvia, CV:n ja toivomuksen
ajankohdasta osoitteeseen riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com tai Galleria Tärinä/ Katja Luoto, Notkopolku
4, 12400 Tervakoski. Lisätietoja www.rikuta.f ja facebook:Galleria Tärinä. Myös osa tilasta on vuokrattavissa
ja lisämaksusta valvomme näyttelyn puolestasi - ota yhteyttä galleriavastaavaan!
SEINÄJOEN PINNALLA -näyttelyssä olleita teoksia voi noutaa Tärinän takahuoneesta.
PARTIOLAISTEN TAPAHTUMA: Suomen Partiolaiset järjestää valtakunnallisen partiotapahtuman,
SamoajaEXPLOn, 15-17-vuotiaille nuorille Riihimäellä 23.-25.10.2015. Sunnuntaina 25.10. ohjelmassa on
Expo-messut. Partiolaiset ovat kyselleet olisiko kiinnostusta ja mahdollisuutta lähteä toteuttamaan messuille
toiminnallista ja osallistavaa tekemistä esimerkiksi jonkin yhteisen ison taideteoksen valmistamista tai
vieraampaan tekniikkaan tutustumista sekä antamaan tietoa toiminnastamme. He korvaavat materiaali- ja
kuljetuskustannukset. Yhteydenotot puheenjohtajalle sähköpostitse tai tekstiviestillä.
www.rikuta.f riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com Tilinumero Nordea FI67 2070 3800 0401 85
Eija Puistomaa, pj puistomaa@gmail.com, puh 044 9707061
Katja Luoto, sihteeri, galleriavastaava riihimaen.kuvataiteilijat@gmail.com , puh 0500 819 551
Paula Laitinen, taloudenhoito, galleria-avustaja paulala11@gmail.com, puh 040 7236304
Linda Majoinen, tiedotus, galleria-avustaja media.rikuta@gmail.com, puh iltaisin 040 7370828
Else Joutsi, varapj elsentaika@yahoo.com, puh 040 777 5953
Jyri Hietamäki, nettivastaava villa.lasihelmi@elisanet.fi, puh 040 832 9266
Galleria Tärinä, Eteläinen Asemakatu 2 , Matkakeskus Liikerata, 11130 Riihimäki

