*Hei tässä vuoden ensimmäinen jäsenkirje. Liitteenä olevasta versio on
varmasti lukija- ja tulostusystävällisempi !*

*Hyvää alkanutta vuotta!*

Riihimäen Kuvataiteilijat ry:n hallitus kutsuu *vuosikokoukseen 29.1.
keskiviikkona kello 18.00 Galleria Tärinä*lle. Käsitellään sääntömääräiset
asiat sekä kahvit ja pullat.
Aktiivisen yhdistyksen takana ovat aktiiviset jäsenet, joita kaivataan
johtokuntaan ja toimintaan lisää! Uudet ihmiset tuovat uusia ideoita ja
yhdistysen toiminta on hyvässä vauhdissa, joten mukaan on mukava tulla.
Kaipaamme myös yhdistyksen ja gallerian
markkinointi-viestintävastaavaa, nettisivujen
päivittäjää sekä taloudenhoitajaa. Yhdistyksen tehtävien jakautuessa
monelle henkilölle, ei yhden henkilön työpanos ole suurensuuri.

Vuoden 2014 jäsenmaksu tarkistetaan vuosikokouksessa, jonka jälkeen laskut
tulevat sähköpostiin/postiin. Mikäli et ole saanut vuoden 2013 laskua, voit
maksaa jäsenmaksun 30 euroa Tärinän valvojalle käteisellä ja mieluiten
tasarahalla!

Taide-lehden tilaus tehdään taas tammikuun aikana, joten jos haluat lehden
jäsenhintaan 53,00 (norm. 79,00), laita sihteerille tekstiviestillä,
sähköpostilla tai postitse seuraavat tiedot: *nimi, osoite, puhelinnumero
ja sähköpostiposoite **24.1 **mennessä*. Lehden tilaus maksetaan
yhdistyksen tilille tammikuun loppuun mennessä *viitteellä **4446*.

Joka kuun viimeisenä sunnuntaina järjestetään jäsentapaaminen
SunnuntaiTärinät. Uudet ja vanhat jäsenet, tervetuloa! *SunnuntaiTärinät **26.1
kello 14.00*

Toisen biennaalimme Hidas taikuus -katalogeja on Galleria Tärinällä,
sellaisen voivat hakea kevään aikana ne jäsenet, jotka vielä haluavat sen
omakseen. Kesällä laitamme loput yleiseen jakoon.

*Galleria Tärinän kevätkausi *on täynnä kiinnostavia ryhmänäyttelyjä!
Kausi alkoi Kymppi+ Taiteilijaryhmän Elementit-näyttelyllä:
Näyttely on avoinna 10.1. -15.2.2014 ti-to 15-18 la-su 12-15.
Taiteilijaryhmä Kymppi+ on yhtä kuin Sirpa Alho-Laitinen,Roope
Eerikäinen,Sinikka Elomaa,Terhi Laiho, Anna Leppälä, Riitta Miettinen,
Anne-Marie Mäntylä, Maija-Liisa Pöysti, Anna Rauhala ja Mari Tähtisalmi.
Helmikuussa: Hyvinkään taiteilijayhdistys
Maaliskuussa: Eläin Rakas -yhteisnäyttely
Huhtikuussa: Hämeenlinnan taiteilijaseura

Tulemme siis näkemään lähiseutujen taidetta!

*Eläin Rakas hakemuskuvat Galleria Tärinälle 25.2. mennessä*
Teeman mukaisesti etsitään eläinrakkautta käsitteleviä teoksia. Mukaan
kutsutaan RiKutan jäsenten lisäksi Hämeen alueen taiteilijaseurojen jäsenet.
Näyttelyyn voi hakea *A4 -kokoon tulostetuilla teoskuvilla*, joita voi olla
enintään 5 kpl. Myös videot, performanssit, ääniteokset ovat
tervetulleita., silloin formaatti on muistitikku tai cd/DVD-levy. *Osalli*
*s**tumismaksu 15¬ maksetaan yhdistyksen tilille viitteellä 4459 25.2.2014
mennessä.* Yhdistyksen tilinumero Nordea FI67 2070 3800 0401 85.
Hakemuskuvat ja tosite maksetusta näyttelymaksusta tuodaan Tärinälle tai
lähetetään osoitteeseen Katja Luoto/ RiKuta ry, Heiniläntie 101, 11710
Riihimäki 25.2.2014 mennessä. Valituille ilmoitetaan 2.3.2014 mennessä ja
valitut teokset tuodaan viikolla 10 tai lähetetään postitse/matkahuollon
kautta niin että ne ovat perillä viimeistään 6.3.2014.
Huom.! Gallerialla ei ole postitusosoitetta vaan teokset tulee lähettää
yllä mainittuun osoitteeseen.

*Vuosinäyttely* on jälleen Samuli Parosen salilla huhtikuussa.
Vuosinäyttelyyn ovat perinteisesti saaneet kaikki jäsenet osallistua.
Tarkemmat tiedot seuraavassa jäsenkirjeessä.

*Riihimäellä alkaa tapahtua!*
Anna Vésen, Riihimäen kaupungin vt. kulttuurituottaja, haluaa kerätä
Riihimäen seudun taiteilijoiden yhteystietoja. Yhdistyksen kautta annamme
hänen käyttöönsä jäseniemme yhteystiedot, jollei toisin sihteerille
ilmoiteta. Anna Vésen haluaa kerätä myös *taitopankin*, tietoja mitä kukin
taiteilija osaa ja on valmis tekemään tilauksesta. Eli sihteerille
tammikuun aikana TAITOPANKKI -nimen alla lähetetyt tiedot sinusta lähtevät
Annalle. (mm. graafisia suunnittelijoita ja seinämaalaustaitajia
kaivattaisiin&)
Myös jos sinulla on ideoita, joihin kaipaat rahoitussuunnitelmaa tai tapaa
jolla projektin voisi toteuttaa, kannattaa ottaa yhteyttä Annaan, sillä hän
voi hyvinkin tietää juuri sopivan väylän sinun ideallesi. Esimerkiksi
Kaupunki Leader -hanke etsii taiteilijoilta lähtöisin tulevia ideoita ja
projekteja toteutettavaksi.

*Kaupungi**lla on tarjolla keskustassa työtilaa*, mikäli olet
kiinnostunut, ota yhteyttä sihteeriin.
Kesällä vapautuvasta tilasta työhuonekäyttöön tietää Bartolomeo
Prencipe, häneltä
asiaa voi tiedustella puhelimitse 040 7300 347.

*Juha Veltti, pj *
*Eija Puistomaa, vpj, galleriavastaava*
*Katja Luoto, siht., galleriavastaava*
040-833 1910
050-4612430 (vain tekstiviestit)
0500-819 551
juhaveltti@gmail.com
puistomaa@gmail.com
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