Guidelunch, höstmöte och stenar!
u var det ett tag sedan förra nyhetsbrevet. En hel sommar har
gått – en hel säsong uppe på Kivik Art Centre. Vi öppnade
den 25 juni och stängde den 15 augusti. Även denna säsong
hade vi caféet öppet alla dagar, personal under veckan, och under
helgerna turades vi medlemmar om att vara värdar vid Chipperfield/
Gormley-skulpturen.
Tack alla som ställt upp! Inte bara med guidning, utan även med
att distribuera foldrar, sätta upp affisher, städa skulpturerna och
guida gäster och grupper!

N

Guidelunch 9 oktober kl.12.00
Intresseföreningen och Stiftelsen bjuder till guidelunch den 9 oktober
på Killegårdens restaurang kl 12.00. Guiderna inviteras via mail.
Bygglov för 9 Towers beviljat!
Den 18 augusti beviljades vi bygglov för ”9 Towers”! Det frivilliga
bygglov som söktes i början av sommaren drog ut på tiden, och
beskedet kom alltså först då vi redan stängt för säsong. De andra
verken har vi sedan tidigare bygglov för.
Som ni säkert också vet, fick vår rocksångare prövningsrätt i
Mark- och miljööverdomstolen. Även detta ärende lär dröja, men
en positiv sak är att överdomstolen skall ha en syn på plats den
29 september.
Köp stenar – ge bort stenar!
Vi är nu nära vårt mål med finansieringen av Sol LeWitts skulptur
”9 Towers”, men fortfarande finns stenar att köpa! En farsdagspresent kanske? En sten kostar bara 150 kr, och beloppet kan
sättas in på vårt bankgiro 5954-8289.
Höstmöte 12 november
Under tiden roar vi oss med ett höstmöte. I år äger det rum den
12 november kl 14.00 på Svabesholms Kungsgård, se
www.svabesholm.se.
Boka redan nu in datumet i era kalendrar. Mer information om
programmet i nästa nyhetsbrev.
Kivik Art Centre på Instagram
Vi vill också slå ett slag för vårt Instagramkonto kivikart. I sommar har Amanda Monceau, som arbetat
i caféet, lagt upp fina bilder som beskriver vår verksamhet och våra intentioner på ett vackert och
finurligt vis. Ett urval ses till höger. Följ oss på Instagram! Tack Amanda!
Hälsningar
Jennifer Forsberg
Ordförande
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