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Vi tänker som vanligt på miljön och vill därför få in ﬂera
mejladresser även om många varit duktiga och skickat in.
Skicka in dem till csillastrid@gmail.com

Länskonst nytt
Ordföranden har ordet
Hej alla konstvänner!

Ordförande: Kiki Larsson 0733649106, kikilarsson20@gmail.com
Sekreterare: Liss-Britt Landén 0703423640, landen.liss@comhem.se
Reseansvariga: Marian Minell och Birgit Isacsson
Medlemsansvarig och layout: Csilla Strid
Kassör: Bernt Eriksson
Glöm inte att titta på hemsidan
www.gavleborgslanskonstforening.se

Länskonsten 2015 var mycket välbesökt på Kvarnen i Söderhamn.
2016 års Länskonst kommer att bli Sandviken den 3/11-4/12.
Vi kommer som vanligt att annonsera i länets tidningar.
Årsmötet blir som vanligt på Silvanum den 19/3 kl15.00.
Konsten kommer att finnas till beskådande en vecka innan.
Vi planerar en resa till Åland för att titta på konst hos Anders Wiklöf på ”Andersudde”.
Ett fantastiskt ställe och en möjlighet för oss att hämta inspiration.
Vi kommer även att erbjuda medlemmarna en workshop i grafik hos Gävle Konstgrafiker.
Datum meddelas under våren.
Hoppas våren kommer snart med nya varma vindar, fågelsång och massa färger!
Kiki Larsson ordf.

Vår
Gävleborgs Läns Konstförening, Box 1308. 80137 Gävle / Plusgiro: 130453-4

Vi har fått besked från regionen att vårt bidrag blir mindre,
så därför önskar vi att alla ni som ännu inte har betalt avgiften
gör det snarast dock, senast den 30/6.

Plusgiro: 130453-4
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Föreläsningar i Gävle Konstcentrum, Furusalen
kl. 14.00 följande datum: 21 februari, 6 mars,
20 mars, 10 april, 24 april, 22 maj
Avgift: 800kr
läs mer och anmäl dig på
www.sensus.se/konstgavleborg
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Medlemsavgift för ett år: 200kr/pers
och 350kr/ 2 pers i samma hushåll

frå

1. Ylva Bandman
2. Annmari Bergström
3. Ingela Björk
4. Ulla och Björn Ericsson
5. Birgitta Folke
6. Lisen och Jarl Forslund
7. Lotta och Thomas Fridholm
8. Karin Hellichius
9. Inga-Lisa Jonsson-Lindstrand
10. Margit Karlsson
11. Peter Kautsky
12. Inga Kautsky
13. Ulla Kindlund
14. Karin Norrbelius
15. Henry och Laila Olsson
16. Inger Skjöld
17. Ingrid Skogkvist
18. Ann Thuman
19. Lennart Åselund
20. Annika Östblom
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