VÄLKOMMEN TILL NY SÄSONG & ÅRSMÖTE!
Planeringen av en ny säsong är i full gång!
● Nya konstverk på lilla Stenshuvud – mer om dessa planer får
du veta vid årsmötet i april.
● Redan i vår arrangerar vi en spännande konstresa m.m. till norra
Tyskland. Program med anmälan får du i ett separat utskick.
● Dessutom bjuder vi även i år på en filmvisning på Kiviks Bio.
Lördag 15/2 kl 16.00 premiärvisas den helt nya spännande
dokumentären om Frida Kahlo – Viva La Vida. Med hjälp av Frida
Kahlos privata brev och dagböcker, unika intervjuer, rekonstruktioner
och exponering av hennes konst och fantasifulla kläddräkter får
vi ny förståelse för denna inflytelserika konstnärsikon, revolutionär,
feminist och plågade människa.

Som medlem i INTRESSEFÖRENINGEN KIVIK ART kallas du
härmed till ordinarie årsmöte
lördagen den 25 april 2020 kl 14.00 på
Moderna Museet i Malmö
Årsmötet avhandlar ärenden enligt föreningens stadgar § 20.
Rösträtt vid årsmötet har, i enlighet med föreningens stadgar
§ 16, de medlemmar som betalat sin medlemsavgift senast en
månad före årsmötet, alltså senast den 25 mars. Medlem som inte
har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt.
Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på
föreningens hemsida, www.kivikart.se, senast från och med den
6 april. För att komma åt handlingarna, som finns under rubriken
Årsmöte, måste du ange användarnamnet: Medlem10 och lösenordet:
3runa8.
Efter årsmötet informerar Stiftelsens styrelse om vad som händer
denna säsong.
Kaffe och kaka serveras sedan, innan vi får en guidning av
personal från museet av den fina utställningen om Hilma af Klints
liv och konst
För den/de som vill äta lunch innan mötet går det bra i museets
café. Boka i så fall bord innan på info@brodochvanner eller på 073990 92 91.

Hilma af Klint, konstnär, forskare, medium
4.4 – 27.9 2020 Moderna Museet, Malmö
Under våren och sommaren 2020 ger
Moderna Museet Malmö sina besökare
möjlighet att stifta bekantskap med den
fascinerande och banbrytande svenska
konstnären Hilma af Klint i en omfattande
presentation. Bland annat kommer
utställningen att presentera serien ”De tio
största”, som här visas samlade.

OBS! Föranmälan!
Maila eller ring Gunnel Lönnqvist, gunnel.kivik@gmail.com eller tel. 070-962 84 59. Senaste anmälningsdag 17 april.
Anmäl även ifall du vill ta med någon till mötet. Varje gäst kostar 200 kr, och innebär även att gästen blir medlem i
föreningen.
Välkommen till årsmötet!
Styrelsen/Göran Ek ordf.
PS! Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2020? 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:
Göran Björling, Göran Ek ark SAR/MSA, Anita Berlin samt Ia Belfrage.

www.kivikart.se ◆ info@kivikart.se

