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NORDVESTKUNST
Tak for fint fremmøde i aften - det glæder os i bestyrelsen.
Bestyrelsen er pt Bente, Britt, Britta, Inge Lis, Lili, Lisbeth- og jeg
Der har været god og flittig mødeaktivitet og I skal alle have en stor tak for
jeres engagement i foreningen og I har hver især taget ansvar for aktiviteter
der til tider ”trækker tænder ud”. TUSIND TAK
Allerede ved første bestyrelsesmøde lagde vi vægt på at vi gennemførte:
AUSUMGAARD 5-6 maj 2018
Britta var tovholder og havde forhandlet en fin pris hjem 12.500 kr.
Der var 11 medlemmer der deltog. Det var en god forårsmesse i kviestalden god stemning - Fint tombolasalg. Ausumgaard står for fin annoncering mm.
Der blev et mindre underskud på 348,- kr.
Britta har rost deltagerne inkl. oprydning osv.
KUNSTTUR til Pilefletter Hjørnholm, Hjerm
14.juni var der kunsttur til Anne Mette langt ude på marken ha ha.
Anne Mette var vel forberedt og viste os spændende pilefletsarbejder ligesom
hun viste spændende billeder på storskærm fra sine mange rejser /kurser ud i
verden med pil. Ligesom hun fortalte om sin deltagelse (Kreativt Haveområde)
i Landsdyreskuet v/Herning.
Vi sluttede aftenen med kaffe og kage samt hygge
Kunstnermarked en enkelt dag i Struer
Kop & Kande havde kontaktet Ingelis der havde fået invitation og de der havde
lyst kunne deltage.
BOVBJERG FYR i AUGUST 2018
Britt & Bente var tovholdere - og trods spændende udfordringer blev det en
god udstilling hvor 12 Kunstnere deltog. Der blev holdt en god fernisering. Og
lidt salg blev det også til.
Vi var selv deroppe med venner og syntes det tog sig godt ud men svært sted
er cafeen, OG så var det lige hvor vildskaben blev af……
Det skal vi nok blive bedre til at holde fast i tema.
SENSOMMERMARKED på Nr. Vosborg 29 og 30. september
Ingelis tovholder: Det blev til 5 stande til en fordelagtig pris på 750 kr. pr.
stand inkl. madbilletter og 5 fribilletter - oprindelig 2400,-kr

KUNSTNERTUR Galleri Torvegade 1, den 13. november 2018.
Ulla Brosbøll og Anna Grethe Bundgaard Viste rundt og fortalte om galleriet og
dets kunst.
Vi var 15 deltagere og hyggeligt samvær med kaffe og kage.
RIVENET – der ligger stadig mindre stykker hos Fjand Gårdbutik
Væggene – hvis ikke andet er muligt har Bentes søn Michael sagt at han vil
bringe og hente vægge samt opstaldning af disse for 1500,- kr. pa.
Vores nye folder
Britt har skrevet et rigtig godt indlæg om NORDVESTKUNST og – det har vi sat
sammen med forskellige kunstneres foto og lavet en flyer som Inge Lis havde
med på GUDUM–udstillingen.
Det gav ét nyt medlem trædrejer Niels Jensen – velkommen.
MEN vi har også:
Forårsmesse Ausumgaard - tovholder Britta
Vi har lejet hele kviestalden og tager den derfra
Operation nye medlemmer
NYE KUNSTNERTURE måske nordenfjords.
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