Kära Vänner!
Vårljuset tar över för varje dag som går. Samtidigt är det svårt
att glädjas när ett mörker har fallit över Europa. Låt oss innerligt hoppas att kriget och lidandet snarast upphör och att det
blir fred för människorna i Ukraina.
Vi som lever i ett fritt land har mycket att vara tacksamma för
och kan glädjas åt livet, konsten, kulturen och naturen...

Kommande säsong

NYHETSBREV
KIVIK ARTS VÄNNER NR 1 2022

Melloartist på
Kivik Art Centre

Så här års är planeringen i full gång inför öppningen av ännu en säsong på
Kivik Art Centre och som vi tidigare berättat kommer några nya verk att
installeras inför vernissagen söndagen den 26 juni kl 11.00. Mer info kommer lite längre fram.

Årsmöte
Närmast i tid ligger dock vårt årsmöte och som medlem kallas du härmed.
Söndagen den 24 april kl 14.00 – ca 16.30 (OBS! Ny tid) på
Skillinge Teater, Möllevångsgatan 9, Skillinge. Hitta hit!
Ärenden avhandlas i enlighet med föreningens stadgar § 20. Dagordning
och årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan
www.kivikart.se senast söndagen den 3 april. Det krävs inget lösenord för
att komma åt dokumenten. Som tidigare meddelats ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.

Cornelia Jakobs, vinnare av det svenska
bidraget till årets Eurovision Song Contest
i Turin, spelade för ett par år sedan in en
snygg musikvideo på KAC. Titta via länken!
https://youtu.be/ozNjoQESeDk

Lunch på Skillinge Teater

Rösträtt och medlemsavgift
För att ha rösträtt vid mötet krävs att medlemsavgiften är inbetald senast
en månad före mötet d v s den 24 mars. Medlemsavgiften för 2022 är
fortsatt 200 kr och sätts in på bg 5636-6495.
Program
• Verksamhetsledare Karin Johansson Mex berättar om
säsongens program på Skillinge Teater
• Årsmötesförhandlingar
• Kaffe och kaka
• Arkitekt Jakob Dunkl presenterar sin arkitektbyrå
Querkraft och årets verk Rainbow for Kivik.
Anmälan till årsmötet görs senast onsdagen den 13 april till
vanner@kivikart.se
Varmt välkomna till Skillinge Teater 24 april!
Styrelsen/Chris Marschall, ordförande

Inbjudan till utställning
och kalas i Småland
För dig som vill äta lunch innan årsmötet så
erbjuds en grön ärtsoppa med kräftstjärtar
och hembakat bröd.
Vänligen boka direkt till teatern på länken
nedan senast onsdagen den 20 april. Priset är
125 kr och betalas med kort på plats.
https://forms.gle/6Mv431NjLGF7N1uA9
Varmt välkomna hälsar Skillinge Teater!

Johan Sjöberg, ledamot i stiftelsens styrelse, inbjuder till utställningen ”Johans
stolar” lördagen den 23 april kl 10-16 på
Huseby Bruks Snickerifabrik.
I anslutning bjuder Johan på kalas med anledning av sin 70-årsdag. Johan
brukar förvänta sitt ett bidrag till ett behjärtansvärt ändamål, vilket i år är
Ukrainas flyktingar. Intresserade mejlar Johan på johan@mobelriket.se för
anmälan och detaljerat program. Det utgår ingen kollektiv transport till
Huseby bruk utan man tar sig dit för egen maskin.
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