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Ja äntligen så har grönskan kommit. Det kändes lite grått och kallt alldeles
för länge. I Påskas så var det ju som vanligt konst i nästan alla vrår och det
är ju glädjande för oss som älskar konst i alla dess former! Vi i Gävleborgs
länskonstförening har som vanligt inhandlat konst till vårt lotteri. Vi
lägger ut några foton på dessa.
Vi har ju även haft års möte och det var välbesökt som vanligt.
Utlottningen av konstverken skedde i vanlig ordning.
Som vanligt så kommer det väl i sommar att blomstra i konst världen. Jag
själv är ju Curator för Mackmyra bruks park som i för 3e året visar
skulpturer. I år blir det Soft-Ware = mjukvara..Detta innebär att vi visar
mjuka skulpturer Invigningen sker den 6 juni kl.13.00
Även ute i Forsbacka på Labbis och utanför blir det utställningar med
invigning söndagen den 16 juni kl.13.00

Ni som fortfarande inte har betalat er medlemsavgift snälla gör det så vi får
in pengar till konstinköpen som vi tycker är så viktiga. Vi tänker som vanligt
på miljön och vill därför få in flera mejl adresser även om många varit
duktiga och skickat in.

Glöm inte att titta på hemsidan
www.gavleborgslanskonstforening.se
Liss-Britt Landin sekreterare 0703423640 Mail.landen.lisss@comhem.se
Medlemsansvarig Kerstin Lund och Marianne Minell, Kassör Inger Skjöld

Konstnärer är Johan Nyström, Narek Aghajanyan
Den sist nämnde är ju förslagen som den första Fristads konstnären för
Gävle Komun ! På vernissagen så kommer Arne Ruth att berätta om
Fristads konstnärer även Niels Hebert är med på vernissagen och talar
angående Narek.. Som vanligt är det bra att ni hör av er innan så att vi vet
vilka som kommer.

Hoppas att ni alla får en underbar sommar
Ordf.Kiki larsson

Vår 2013-05-12

Skicka in dem till landen.liss@comhem.se
Plusgiro nummerär.130453-4
Avgiften är 200kr person och 350 för par!
Kiki Larsson ordförande tel. 0733649106
Mail.krukmakerieet@spray.se
Vice ordf. Agneta Roström som även sköter tillsvidare vår hemsida!

Vi håller på att planera in konstresor som vi återkommer med. Vi gjorde ju
en resa till Mora i februari där vi såg Peter Johanssons fantastiska
utställning på Zorn museet och även så gjordes ett besök på Mora
Konsthall där de öppnande enbart för oss där var Kjell Jansson som ställde
ut glas skulpturer. Vi hade som föregående år ett underbart väder och i
stort sett fullsatt buss med lotterier på hemvägen..Alltid lika trevligt att
göra dessa resor med konstvänner! Den 13/6 kl.1700 så gör vi ett
ateljébesök på nyöppnade Galleri K där visar Jordi Bota oss den nya
utställningen som har vernissage den 15/6 så vi har tur och får se den 2
dagar innan.

Länskonsten

Ordföranden har ordet.

