Köp stenar – snart framme!

Vi saknar i dagens läge
bara drygt 900 stenar för
att finansieringen av
Sol LeWitts skulptur
”9 Towers” skall klaras.
Köp en sten eller två
– eller ge bort i present!
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i har nu sålt så många som 3 085 av de 4 000 stenar vi behöver! Vi saknar alltså bara
drygt 900 stycken för att finansieringen av skulpturen skall vara i hamn. Om alla hjälps åt
kan vi snart vara i mål, och då kan vi starta bygget med Sol LeWitts skulptur inför årets
säsong.
Och köp inte bara en eller ett par stenar till dig själv! En sten är nämligen också den perfekta
gåbortspresenten, företagspresenten, födelsedagspresenten, mors dagspresenten (29 maj!) etc.

V

Presentkort och skylt med donatorer!
Och vill du ge bort en sten i present så slipper du bära den med dig... Du får istället ett vackert
presentkort som bevis för din gåva. Önskar du ett sådant så skicka ett mail till info@kivikart.se.
Alla som skänker en sten får dessutom sitt namn dels på vår hemsida, dels på en skylt placerad
vid skulpturen där alla bidragsgivare förtecknas. Vill du vara anonym så meddela oss.
Styrelsen
Jennifer Forsberg

En sten kostar endast 150 kr
och beloppet kan sättas in på
Kivik Art Centres bankgiro

5954-8289
Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens arbete med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
AMGD Stockholm AB, Galleri Eliselundsgården, DanskSvenska Kompaniet, Rauni Janser/ Göran Bengtsson,
Margareta Norlin, Thespis Light AB, Göran Björling, Brösarps Gästgifveri AB, Jill Champion-Rosenlund, Sten Rosenlund, Kristianstad-Åhus Rotaryklubb, Östra Göinge Kommun, Byrån för Modern Arkitektur, Anita Berlin, Gärsnäs AB, Galleri Magnus Åklundh, Lunds Konsthalls Vänner, Tord Rosenberg, Steiner Management AB, Berikon
AB, Kärnhem Skåne AB, Ann-Sofie Kåreby, Kivik Rotaryklubb, Mellby Atelier/Lisa Staeves, Vegalund AB, Österlenskolan, Brund Arkitekter AB, Karin Ahrland.
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