Höstmöte 30 november på Allé!

På höstmötet får vi lyssna till ett föredrag av Catti Brandelius, konstnär, performanceartist och sångerska.

ack för den gångna utställningssäsongen! Sommarens utställning var mycket lyckad med
invigning av ett nytt fint konstverk, och med ett stort antal besökare nästan varje dag. Ett
speciellt tack riktar vi till alla er som ställt upp som guider i sommar. En betydelsefull insats
som både innebär att kostnaderna för verksamheten hålls nere, och att besökarna möter entusiastiska medlemmar från vår förening, som alla har god kunskap om utställningen.
Den traditionsenliga guidelunchen, i år hos Eva på torget i Kivik, ger utrymme för att utbyta
erfarenheter och minnen från årets säsong.
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Höstmöte 30 november kl. 11.00
på Allé, Stenshuvudsvägen 19, Kivik
OBS! Föranmälan måste göras! Maila eller ring Gunnel Lönnqvist, gunnel.kivik@gmail.com eller
telefon 070-962 84 59. Senaste anmälningsdag 22 november.
Under mötet bjuder vi på kaffe med kaka.
Vill du ta med någon gäst går det bra, och kostar då 200 kr vilket också innebär att gästen blir
medlem.
För dem som kan och vill fortsätta dagen i Svinaberga, så har Allé julbord från kl. 18:00. Boka i
så fall bord via mail alle@alle.se eller ring 0414-714 44.
Preliminärt program för mötet:
1. Ordföranden hälsar välkommen.
2. Visning av kortfilm om Ulla Viottis arbete med vårt nya konstverk ”Arkeologiskt bibliotek”.
3. Fika
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4. Föredrag av dagens konstnär och
artist Catti Brandelius (f.1971). Catti är
född och uppvuxen i Gävle, bor numera
och arbetar i Bredäng i Stockholm.
I sin konst arbetar hon ofta med olika
personas. Catti utnämnde sig själv till
Miss Universum i slutet av 90-talet, för
att uppmärksamma och protestera mot
de skönhetsideal och de egenskaper en
Miss Universum brukar ha. Catti gjorde
konstvisningar, radio, performances,
musik och videos, där hennes Miss
Universum hade åsikter om allt, var
vresig och självisk.
Sedan dess har Catti antagit andra
skepnader, där humor, musik och en
gör-det-själv-attityd utgör en viktig del i
hennes konst. Catti hade nyligen
utställningen ”365 porträtt av Jari” på
Kristianstads konsthall.
Se www.missuniversum.nu
5. Vad händer 2020?
6. Mötet avslutas
Köp stenar – ge bort stenar!
Eftersom årets konstverk ännu ej till
fullo är finansierat, pågår fortfarande
vår crowdfunding. Stenar och böcker
kan köpas enligt följande alternativ:
Catti Brandelius
1 tegelsten: 100 kr/st (verket består av cirka 7 000 stenar.)
1 tegelbok: 500 kr/st (verket består av cirka 2 000 tegelböcker)
Pengarna sätts in på bankgiro 5954-8289 eller Swisha till 123 073 8476.
Det kommer även att finnas presentkort på stenar och böcker på mötet, så varför inte ge en
tegelsten i julklapp till dina konstvänner?
På mötet kommer även en bok att finnas (utställningskatalog) som beskriver konstverket.
Varmt välkomna och hoppas vi ses på höstmötet!
Styrelsen
Göran Ek
Ordförande
PS. Du har väl inte glömt att betala årsavgiften för 2019? Den är endast 200 kr per person, som
insättes på 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” på inbetalningen.

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, Ia Belfrage samt
Per Friman.
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