
Karby d.18-1-2017.

Vedr. Påskeudstilling i Karby Kuber 2017.

Kære tidligere udstillere/ ressourcepersoner.
Hermed et godt nytår til alle!

Vi er i gang med planlægningen af den 10. påskeudstilling og ser frem til en
spændende udstilling, hvor vi også i år har hele bygningen til vores rådighed.
Dog med det forbehold, at det pt. kun er første del af ombygningen, der vil blive
brugt sammen med den gamle friskole.
Som sidste år har den nye ombygning givet et dejligt stort og lyst lokale til
ophængning af billedkunstnernes værker.
Kunsthåndværkerne får gymnastiksalen og hermed mere plads til at præsentere
værkerne.
Der vil være åben loppemarked i kælderen og selvfølgelig café med det fine udbud
af hjemmebag mv.

Vi håber at se alle aktive på vores mailliste, samt alle interesserede til vores 
jubilæumsudstilling - Påskeudstillingen 2017. 
Vi vil ligeledes opfordre jer alle til at videresende invitationen eller kontakte 2 – 3 kolleger 
og opfordre dem til at udstille.

Vi er i gang med at få årets plakat fremstillet. Den er ikke klar endnu, men kan snart
ses på hjemmesiden: www.påskeudstilling.dk

Adgang til udstillingen er som sædvanligt gratis, og vi ønsker ingen provision, men
udstillerne opfordres til at donere et værk til det amerikanske lotteri, som dækker
udstillingens udgifter. 
Værkerne er forsikret.
Deadline for tilmelding er 2. april  2017, men vi modtager gerne
forhåndstilkendegivelser, som sendes til:
ole@maud.dk
Velkommen til Påskeudstilling i - ”Karby Kuber” - som vores fremtidige
medborgerhus kaldes!

På initiativgruppens og Kulturhus Sydvestmors` vegne,
Med venlig hilsen. 
Ole Rasmussen.
Grønvej 4
7960 Karby
tlf. 62617620.
mob. 61405432 .
Ophængning onsdag 12/4 kl. 12-17. Nedtagning søndag 16/4 kl.16.
Udstillingen er åben:  torsd., fred. lørd, og søndag  11 - 16
Fernisering torsdag 13/4 kl. 11-12.

OBS. Den teknologiske udvikling går stærkt! Så de udstillere der bruger MobilePay 
opfordres  til at informere om det ved den personlige præsentation. 
Tilsynsførende vil så mærke salget med flag.


