Invigning av en ny säsong
och ett nytt konstverk!
Välkommen till invigningen av det nya konstverket Bibliotheca – arkeologiskt bibliotek –
och öppnandet av årets säsong på Kivik Art
söndagen den 23 juni klockan 15:00.
Anne Swärd, ny ledamot i Svenska Akademien, invigningstalar vid det nya verket.
lla Viottis konstverk är ännu ej fullt ut finansierat, och därför
pågår fortfarande vår crowdfunding. Det finns ännu stenar och
böcker att köpa enligt följande alternativ:
◆ 1 tegelsten: 100 kr/st (verket består av ca 7 000 stenar.)
◆ 1 tegelbok: 500 kr/st (verket består av ca 2 000 tegelböcker)
Pengarna sätts in på bankgiro 5954-8289, eller Swisha till
123 073 8476

U

Årsmötet
Vi tackar alla deltagare på årsmötet, som i år hölls på Kiviks musteri.
Bild på bygget av konstverket söndagen den 26 maj.
Två nya ledamöter invaldes i Intresseföreningens styrelse:
Chris Marschall som ordinarie ledamot, och Jeanette Gostomski som suppleant. Årsmötet utsåg även en ny valberedning: Bodil Bergman och Leif Malmströmer.
Årsmötesprotokollet kommer ni snart att kunna läsa på Kivik Arts hemsida.
På årsmötet uppmanades alla medlemmar att ställa upp som guider i sommar. Nya förenklade rutiner för tidsbokning har utarbetats (enligt nedan).
Instruktion för att fylla i guideschema Kivik art 2019
Alla medlemmar i Intresseföreningen Kivik Art får med detta nyhetsbrev en länk skickad till sig. Länken leder till det
digitala guideschema vi kommer använda oss av under kommande öppetsäsong vid Kivik Art Center.
Schemat delas digitalt, och alla medlemmar kommer ha möjlighet att gå in och titta samt skriva upp sig i samma
dokument. På så vis har styrelsen, såväl som medlemmarna, möjlighet att se vilka pass som bokats samt se till att
passen blir bemannade, utan att behöva skicka flera e-postmeddelanden fram och tillbaka.
För att fylla i schemat gör du såhär:
1. Klicka på länken: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IHxCP5B8EwsfawvKwiL7R_Vt_l9gMHqu93rHKs18Fg/edit?usp=sharing alternativt markera texten, högerklicka och välj ”Kopiera”. Gå till din webbläsare och ställ dig i textfältet, högerklicka och välj ”Klistra in”. Klicka därefter på ”Enter”.
2. Nu är du inne i det digitala schemat!
3. Fyll i namn, telefonnummer och e-postadress vid de tillfällen du har möjlighet att vara guide på Kivik Art Center.
4. Klart!
Du har möjlighet att när som helst gå in i dokumentet och fylla i tider du kan vara guide.
Om du har frågor kring ovanstående instruktioner kan du under juni och juli maila Inga Christensen på info@
tcab.nu, och under tiden 1–16 augusti Christina Nelke på christinanelke@gmail.com.
Söndag 16/6 kl 10:30 träffas vi på Kivik Art för en uppsnyggning m.m. vid konstverken, och därefter ca 11:30
håller vi en guideintroduktion.
Under årets säsong kommer Kivik Art att erbjuda en barnverksamhet varje onsdag under tiden 26/6–14/8. På förmiddagarna för yngre barn och på eftermiddagarna för något äldre barn. Utbildade pedagoger ansvarar för verksamheten, men assistenter behövs i grupperna. Du kan anmäla dig till Susan Bolgar på info@kivikart.se.
Välkommen på guideintroduktion och invigning!
Styrelsen/Göran Ek ordf.
PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2019? 200 kr per person till bankgiro 5636-6495!
Vi har beslutat på ett styrelsemöte att den som vill, får förutom medlemsavgiften på 200 kr, gärna även betala in
en extra stödavgift på 300 kr, d.v.s. 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.
Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens arbete
med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
Thorvald Christensen AB, Göran Björling, Göran Ek Ark/SAR/MSA, Anita Berlin.

www.kivikart.se ◆ info@kivikart.se

