Nyhedsbrev ProKK april 2022
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Suzanne Stokholm, 2 år
Næstformand: Bodil Lisbeth Thomsen, 2 år
Kasserer: Karen Ette kasserer 1 år
Kasserer næste år: Susanne Merete Andersen 2 år (i lære som kasserer)
Menigt medlem: Birthe Reinau 1 år
Suppleant/referent: Britta Enemark 1 år
Suppleant: Inger Bruhn 1 år
Formand Suzanne Stokholm
Næstformand Bodil Lisbeth Thomsen
Kasser Karen Ette
Kasser Susanne Merete Andersen
Birthe Reinau
Inger Bruhn
Suppleant og referent Britta Enemark

suzannestokholm2019@gmail.com
bodil_lisbeth_thomsen@hotmail.com
karen-ette@mail.dk
post.tilsus@gmail.com
birthe-reinau@godmail.dk
inger@ingerbruhn.dk
brittaenemark@gmail.com

Kun 2 personer fra den tidligere bestyrelse bliver siddende fremover i 1 år.
Den nye bestyrelse beder om forståelse for “fodfejl” og håber på aktiv deltagelse af foreningens
medlemmer.
Den tidligere bestyrelse har aftalt en medlemsudstilling for i år på Kunstværket,
Odder Kunstforening, Vitavej.
Perioden er 29/10 til 20/11.
Betal kontingent 350 kr. for at være med i denne medlemsudstilling.
Senest 1/6 til konto 5381 - 0251355
40 x 40 cm ca. 2 værker pr person, afhængig af tilmeldingerne.
Titlen kan være “40 x 40” eller “Lys og håb” kom evt. med forslag til bestyrelsen.
Tilmelding efter betalt kontingent til: bodil_lisbeth_thomsen@hotmail.com
Karen og Suzanne har været i dialog med galleri Tese, Vestergade Århus om et muligt samarbejde.
Der er stor efterspørgsel på ere udstillinger i vores forening.
Galleri Tese har tilbudt os en udstilling af 20 kunstnere i perioden 27/5 til 25/6.
1 værk fra hver på max 1 m x 1 m. Tilmelding efter først til mølle princip.
Suzanne har forhandlet en pris på 550 kr. Foreningen giver tilskud så prisen bliver 450 kr pr
person i perioden. Galleristen står for pasning og salg, som er 30 % til galleriet.
Det er med meget kort varsel, vi håber for forståelse for denne hurtige beslutning om en mulig
POP up udstilling.
Vi vil samtidig foreslå andre POP UP ´s fremover som en mulighed for at få implementeret ere
udstillinger. Så kig jer omkring og se om der er nogle oplagte muligheder.
Tilmelding POP UP til Suzanne Stokholm suzannestokholm2019@gmail.com og betaling 450 kr
på vores konto senest 29 april.
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Hermed i hast fra
Suzanne Stokholm og Bodil Lisbeth Thomsen

