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Scheman för sommarens pass
Vi vet alla att en förutsättning för öppethållandet av Kivik Art Centre är vänföreningens ideella insatser. Varje dag behövs
två personer som delar på guidepasset vid
”Tornet” förslagsvis mellan kl 11-14 och
14-17. Under pandemin tvingades vi hålla
”Tornet” stängt, men den här säsongen
kommer vi glädjande nog att hålla det öppet
som vanligt.

Tack för senast, alla ni som kom till
vårt årsmöte den 24 april på Skillinge
Teater! Vi var 35 medlemmar som fick
lyssna på Karin Johansson Mex när hon
presenterade säsongens program på
teatern och efter årsmötesförhandlinÅrets verk, Rainbow for Kivik, byggs nu upp!
garna kopplade vi upp oss mot Wien
och arkitekt Jakob Dunkl som presenterade några av de hus och byggnader som hans arkitektbyrå Querkraft har ritat. Och såklart Rainbow for
Kivik, som är årets nya verk. Eftersom Jakob med kort varsel tvingades
ställa in sin resa till oss så gjorde han en inspelning av sitt föredrag som du
kan se och lyssna på här.
Årsmötet beslutade i enlighet med utsända förslag och protokollet finns
här liksom namnen i nya styrelsen.
Nytt sedan sist
En ny överenskommelse har träffats med markägaren till Bergdala gård,
som bl a innebär att öppethållandet förlängs t o m september ut, då
anläggningen är öppen under lördagar och söndagar kl 11-17. Entrén
kommer under öppethållandet att vara bemannad med en värd som hälsar
besökarna välkomna, svarar på frågor och hanterar biljettförsäljningen.
Venturohuset behöver rustas upp till presentabelt skick och i bästa fall
har detta gjorts och kanske har vi också ett litet café på plats när vi öppnar
årets säsong.
Stiftelsens ordförande Bengt Eriksson har aviserat sin avgång efter fem
år som ordförande. Till hans efterträdare har styrelsen utsett f d landshövdingen i Skåne län Göran Tunhammar, som bor växelvis i Stockholm och
Brantevik. Göran tillträder formellt den 1 september. Bengt sitter kvar i
styrelsen till årets slut.
Sökes: personer i god fysisk form!
I samband med öppningen den 26 juni
kommer en fotoinstallation att presenteras. Inför den söker den österrikiske
performancekonstnären Willi Dorner
och fotografen Lisa Rastl ett antal
personer med god akrobatisk förmåga
att delta i en fotografering som äger
rum den 11-12 juni på Kivik Art Centre. Insatsen belönas med 150 euro
per person för två dagar. För anmälan och info kontakta Susan Bolgar på
info@kivikart.se
Nästa nyhetsbrev planeras strax före säsongsöppningen med detaljer om
vernissagen den 26 juni. Njut av sköna maj och på återhörande!
Chris Marschall, ordförande Kivik Arts Vänner

För allas planering skickar vi redan nu ut
scheman för sommarens pass här och uppmanar alla som kan att anmäla sig. Passen
ger möjlighet till trevliga samtal med besökarna som ofta har både frågor och synpunkter. Dessutom får man frisk luft och en
hänförande utsikt på köpet!
Länk till schemat.

PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2022?
200 kr per person till bankgiro 5636-6495
Förutom medlemsavgiften får du gärna även betala in en extra
stödavgift på 300 kr, dvs totalt 500 kr. Har du redan betalat medlemsavgiften så går det naturligtvis bra att sätta in de 300 kronorna i
efterhand. Skriv bara ”extra stöd” när du betalar in.
Vännernas epost: vanner@kivikart.se

