Östgöta Konstförening

Andra höstprogrammet 2012
Höstens konstresa
Höstens ”soppresa” går till Norrköping tisdagen den 20 nov där vi besöker Arbetets
museum och EWK-museet med dess världsberömda politiska satirteckningar.
Avresa från museet kl 17.15. Anmälan till Brit Assarsson, tel 013-158567 eller. 0705596516, Avgiften 250:- som betalas i bussen innefattar bussresa, entré, visning och
soppa.
Vårens resa till Holland hoppas vi skall bli lockande och behöver lång förberedelsetid
varför vi redan nu presenterar den i bifogat blad.
Konstföreläsning
Tisdagen den 27 nov föreläser Gunnar Lindquist, f.d. museichef, om
”Modernismens konstuttryck”
Föreläsningarna äger rum på Östergötlands museum i Wallenbergsalen kl 18.00
Entré: medlemmar i ÖKF 40 kr, övriga 60 kr, konststud. gratis
Konstutlottningen
På sedvanligt sätt avslutar vi årets evenemang lördagen den 8 december kl 14.00
med den omfattande konstutlottningen i Wallenbergsalen på museet samtidigt som
2012-års stipendium delas ut. Det sammanlagda värdet på den utlottade konsten är
ca 100.000:- !! Därutöver lottar vi ut flera fina närvarovinster.
Liksom tidigare om åren bjuder vi dessförinnan på glögg och pepparkakor i foajén.
Vid detta tillfälle har du också möjlighet att köpa 2 exemplar av vår fina konstbok, att
kanske ge bort som julklapp, till det låga priset av endast 250:- Missa inte detta !
Varmt välkomna !
Utlämning av vinsterna sker i Wallenbergsalen lördagen den 15 dec kl 14.00
Ett urval av konstverken som lottas ut kan du se på vår hemsida f.o.m. den 20 nov,
adress: www.ostgotakonstforening.se
Årsavgiften.
För de medlemmar som ännu inte har betalat årsavgiften bifogas en inbetalningstalong med önskan om en snabb betalning före den 28 nov, vilket är en förutsättning
för att deltaga i konstutlottningen.
Medlemsvärvning
Vi ber Dig, som redan är medlem att försöka värva nya till vår livaktiga förening.
Ny medlem som anmäler sig före den 28 nov får deltaga i såväl årets som nästa års
julutlottning och erhåller dessutom som present den uppskattade boken ”Östgötakonstnärer…. vars konst alltjämt lever”.
Nya medlemmar anmäls med namn, adress, tel-nr och e-postadress till Karin
Theorell, Västra vägen 22, 58234 Linköping, eller e-post ktheorell@hotmail.com.
Styrelsen genom Jan Wahlstein, ordf
013-130848

Björn Gustavsson, vice ordf
070-6655101

SE, LÄR OCH UPPLEV MED ÖSTGÖTA KONSTFÖRENING !

