Hej alla Tore Kurlbergvänner!
Nu är det dags för Sällskapet Tore Kurlbergs vänners årsmöte.
Detta kommer att hållas lördagen den 28 februari klockan 15.00 på Billströmska folkhögskolan på
Tjörn i sal 5.
Vi inleder med en intressant föreläsning av JanOlof Bengtsson bildkonstnär och målare.
Konstnären från Tossene har vänt havet ryggen och arbetar istället med skogens mystiska rum.
En föreläsning att se framemot. Han kommer också att visa några av sina verk.
Vi kommer att ha sedvanliga årsmötesförhandlingar och därefter blir det utlottning av årets Tore
Kurlberg-tavla . Vi har också ett närvarolotteri.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Verksamhetsberättelse 2014
Under året har styrelsen bestått av
Monica Pettersson ordförande
Margareta Olofsson vice ordförande
Göran Stavfeldt sekreterare
Agneta Björkman kassör
Ulrika Wallin
Eva Bertilsson-Styvén
Henrik Kurlberg
Styrelsen har under året haft två möten. Vid årsskiftet hade vi 106 medlemmar.
På årsmötet den 1 mars 2014 hölls årsmötesförhandlingar. Pelle Stavfeldt höll en mycket
uppskattad föreläsning om den franske konstnären Paul Cézanne.
Den 5 april hade vi planerat en vårresa men den fick tyvärr ställas in pga. för få deltagare.
Den 1 augusti ordnade vi en guidad tur för att se Lars Lerins utställning på Nordiska
akvarellmuseet. Efter en intressant guidning njöt vi av fika på Bockholmen.
Planer för 2015.
Vi kommer att anordna en konstresa till Gerlesborg den 18 april 2015. Se bilaga.
Välkomna att anmäla er till denna.
Lördag den 8 augusti tom fredag den 21 augusti arrangerar Konstskatten en utställning i Verners
magasin i Skärhamn. Temat är Tore Kurlberg och hans vänner. Pelle Stavfeldt kommer att berätta
om Tore och hans verk.
Årsavgiften för 2015 är 100 kronor och betalas på plusgirokonto 1202470-9.
Välkomna hälsar styrelsen!
Föreningen Karl Nordström planerar en konstresa till Malmö lördag den 11 april. Malmö
konstmuseum firar 100 årsjubileum med utställningen ”Baltiska speglingar”. Pris runt 500 kr.
Anmälan och för vidare information kontakta Staffan Hildemar telefon 0761100451
www.kurlbergs.se

