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NYHETER
Galleri Ensta krog| Utställningar | Konst & konsthantverk

På väg
26jan - 3 februari vart det en
utställning På väg"

Kalendarium Vt
2019
20 feb Teckning 18.00
24 feb Dimitri 17.00
konstdemonstration
5 mar Kroki 19.00
13 mar Årsmöte 19.00
20 mar Teckning 18.00
27 mar Sven Harrys mfl 11.00
2 apr Kroki 19.00
7 apr Dimitri, 17.00
10 apr Millesgården 11.00
24 apr Teckning 18.00
O.S.A. snart som möjligt,
senast en vecka före aktivitet
för att veta antal fika.
Ring Safinaz 070-951 29 18
eller mejla
info@roslagsmalarna.se.
Läs mer på https://
www.kalender.se/kalender/
Roslagsmålarna/41820/"

www.roslagsmalarna.se

Gott och blandat
Det var Vernissage Lördagen den 9 februari 2019, kl 11-16 och
besökarna fick ta del av keramik, broderi, akvarell, akryl o
oljemålning. Utställare är Lena Nilsson, Gerd Olsson, Lena
Björn, Karin Enqvist, Tove Nygren och Kerstin Mattson.
Öppet kl 11-16, lör-sön till och med Söndagen den 17 februari
Galleri Ensta Krog, Stockholmsvägen 205, 187 36
Täby Buss 615 mot Kulla vägskäl, hållplats Ensta krog."
"

Dimitri
Det vart en konstdemo Söndag
10 februari utav ett drömskt
landskap i liten skala, och nästa
gång för träﬀ blir Söndagen den
24 februari, preliminärt. "

!
Homeart 2
har Vernissage Lördagen 23 Februari kl 11-16. Pågår till 3 mars."
Välkommen in!
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KROKI
5 mars Är du intresserad av kroki? Deltagandet kommer preliminärt att kosta 80 kr,

beroende på arvodet. Meddela ditt intresse till info@roslagsmalarna.se

Kulturkvällar
Om det är någon medlem som är intresserad av att hålla en kulturkväll/ musikafton så får
de gärna höra av sig till info-mejl. Inträdet brukar vara 100:- per person som går till den
som uppträder.

Anmälan till Vårsalongen
Nu är det dags att anmäla sig till vårsalongen då man får hjälp med hängning,
marknadsföring, vernissagekort och inköp av förtäring. OBS! Vaktschema och städning
sköter utställarna. Skicka ett mejl till info@roslagsmalarna.se och skriv i ärendemeningen:
Anmälan vårsalong. Max yta 120x80 cm, avgift 300 kr

Fler funktionärer behövs
Styrelsen efterlyser en ordinarie ledamot. Vi söker också en person som kan tänka sig att
administrera bokningarna av våra separatutställningar och sköta vårt medlemsregister.
Medlemmar som är intresserad av att arbeta eller hjälpa till med andra föreningssysslor får
gärna höra av er till infomejl och tala om vad ni tycker skulle vara kul att jobba med.

Vill du leda en studiecirkel på kvällstid?
Vill du ställa upp för föreningen och hålla i en kvällskurs eller workshop för medlemmar på
kvällstid? Anmäl gärna ditt intresse till info@roslagsmalarna.se

Tandläkarmottagningen
Du har väl inte glömt att alla med- lemmar har möjlighet att visa sin konst på
tandläkarmottagningen i Täby. Varje konstnär har en period på 2 månader då verken hänger där.
Anmäl dig till en period genom att maila till info@roslagsmalarna.se, skriv ”Tandläkaren” i
ämnesraden.

Roslagsmålarnas medlemstidning i pappersform söker en redaktör för 2019.
Tillfällig lösning är Medlemsbladet som kommer att skickas ut 2 ggr per år

www.roslagsmalarna.se
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