Nyhedsbrev Marts 2015
Indhold:
•
•
•
•

Hamburg
Generalforsamling
NOMAD-nyt
Ridehus-arrangement d. 14. -18. april

Hamburg
Som nævnt i det sidste nyhedsbrev er vi i kontakt med at en hamburgbaseret kunstner samt en
kurator - ligeledes fra Hamburg. Pt. er vi stadig i gang med at undersøge mulighederne for en
ekskursion til Hamburg. Vi vil blandt andet undesøge mulighederne for udstilling, residencies og
udveksling.

Generalforsamling
Næste generalforsamling er d. 19. marts i Kunsthal Aarhus, kl. 19-22.
Kan du ikke komme til GFen beder vi dig indsende din stemme pr. fuldmagt senest d. 18. marts.
Enten til et ProKK-medlem du ved deltager i GF eller til vores kunstfaglige assistent Linda:
lindaankerstjerne@hotmail.dk
Fordi:
For at vedtage vedtægtsændringer kræves det at 2/3 af medlemmernes stemmer for forslaget.
Er færre end de nævnte 2/3 tilstede til GF kræves der en ekstra-ordinær generalforsamling,
hvor forslaget kan vedtages ved flertal.

NOMAD-nyt:
Tusind tak for sidst til de fremmødte til miniseminaret i torsdags (referat og Rikke Hansens
slideshow, samt al anden nyttig viden om NOMAD, ligger i den netop oprettede 'dropbox' som i
alle har adgang til:https://www.dropbox.com/sh/wzqroj0l57hxxd8/AABZ651ijuBiE52LKyCMmEJta?dl=0
Har I endnu ikke et dropbox login kan I nemt og gratis oprette én på: www.dropbox.com
Næste NOMAD-arrangement bliver lørdag d. 11. april kl. 11-18. Vi regner med, at det bliver på
det gamle posthus (på Vesterbro Torv, Aarhus C) eller på Folkestedet i Aarhus C. (Stedet vil
blive annonceret snarest).
Kuratorerne vil være tilstede hele dagen, som vi vil bruge på sparring, debatering og feedback
på gruppernes idéer.
Derfor beder vi jer alle om at indsende følgende informationer om jeres projekter (gerne i god tid
inden d. 11. april -så vi kan formidle jeres idéer videre til kuratorerne):
•
•
•

Hvem er tovholder i jeres gruppe (send kontaktperson-info. til projektlederne: Ulrik og
Jane)
Hvor mange projekter er der indenfor gruppen (solo- og kollektive værker): Hvem
arbejder med hvad?
Lav korte projektbeskrivelser (af alle projekter i gruppen): Hvor? Hvad? Hvordan? Hvem?

•

Foreslå en kurator

Send gruppe-info. til Jane og Ulrik: Janeapedersen@hotmail.com & Ulrik_@hotmail.com
NB!! Har du/i en idé som ikke umiddelbart passer til jeres tema- eller sparringsgruppe,-så send
endelig idéen afsted til os! Det vil være ærgeligt, hvis en god idé blev skrinlagt, blot fordi den
ikke passer ind i en given gruppe.

Ridehus-arrangement
D. 14.-18. april aholdes 2017arrangementet 'Rejsen til 2017' i Ridehuset. Læs mere her:
https://www.facebook.com/events/757340134381501/
Arrangementet, som vi er forpligtiget til at deltage i, har åbent i følgende tidsrum. Vi efterlyser
hjælpere til at komme og stå ved ProKKs stand og snakke og fortælle om ProKK.
Tider:
Tirsdag, den 14. april 2015, kl. 11.00 (åbning af udstilling) – kl. 17.00.
Onsdag, den 15. april 2015, kl. 13.00 – 17.00
Torsdag, den 16. april 2015, kl. 13.00 – 17.00
Fredag, den 17. april 2015, kl. 13.00 – 17.00
Lørdag, den 18. april 2015, kl. 10.00 – 17.00
Du behøver ikke stå hele dage -en time eller to er også en hjælp. Skriv til Linda hvis du vil
hjælpe: lindaankerstjerne@hotmail.dk
De bedste hilsner fra bestyrelsen
Bodil, Jan, Birgitte, Sanne, Ulrik og Jane

