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TIEDOTE 3/2019

LUNTA SATAA JA KESÄKAUSI ALKAA
Huhtikuun helteet kääntyivät vapun jälkeen lumisateeksi, joiden
toivomme hellittävän ennen kesäleirejä.
Kuvataideyhdistyksen kesäkauden ohjelma on jokseenkin suunniteltu ja
syksyä ja joulun aikaakin jo hahmotellaan.
Entiseen tapaan odotamme vapaaehtoisia kesäkauden tapahtumiin ja
uusia jäseniä kasvavaan joukkoomme.
Kuvataiteen työpaja
Kaikille jäsenillemme maksuttoman kuvataiteen työpajan viimeiset
kokoontumiset tältä keväältä ovat 9.5. ja 16.5. klo 17-20.
Muun tekemisen ohessa voisi vielä viimeisillä kerroilla pohjamaalata
pahveja lasten tapahtumiin. Pohjustusmaalia on työpajassa, mutta
maalauspohjiksi sopivia pahveja A4 ja A3 kokoisia voisi tuoda
tullessaan. Tarvitsemme pahveja mm. Siilifolkissa ja Pikku-Marjan
päivässä lasten akryylimaalaukseen.
Kuvataiteen työpaja jatkuu syksyllä torstai-iltaisin 17 -20 alkaen 5.9. ja
aina 12.12. saakka kouluviikoilla.
Näyttelytilojen varaukset
Liiketalo Torikallan, Vetrean ja Akuliinan näyttelytilojen varauksia hoitaa
Ritva Repo puh. 040 534 2670. Kuvataideyhdistyksen jäsenillä ei ole
varausmaksua. Fontanellan näyttelyvarauksia hoitaa Helvi Miettinen
puh. 0400 570 693.

Intohimon muovaamat – kuumuuden kypsyttämät
Keramiikkaa ja siveltimen vetoja Nilsiän kirjastossa 24.5. – 20.6.2019
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen näyttelyyn Nilsiän kirjastolla on vielä
mahdollisuus ilmoittautua ja tuoda esille pienikokoisia veistoksia ja muita
pienikokoisia töitä, koska työt voivat olla esillä vain vitriinissä.

Asiasta kiinnostuneet ottakaa yhteyttä Hilkka Karvoseen
puh. 040 526 7317 tai siilinkuvis@gmail.com
PoSaKun (Pohjois-Savon Kuvataideyhdistykset) Yhteisnäyttely Pappilan
Kivinavetassa Lapinlahdella.
Aika: 15.6.-4.8. 2019
Teosten vastaanottaminen: su 2.6. klo 15-19.
Osallistumismaksu: 20 €
Kukin osallistuja voi tarjota max. 5 teosta. Aiemmin PoSaKu:n näyttelyssä
olleita teoksia ei saa tarjota. Maalaukset tulee olla ilman kehyksiä (tai
kehystetty yksinkertaisilla rimakehyksillä) ja ripustuskunnossa. Myös
grafiikan, piirustusten jne. kehystykseen toivotaan hillittyä tyyliä.
Halutessaan taiteilija voi ilmoittaa teokselle myyntihinnan, joka tulee
näkyviin teoksen nimilappuun. Kiinnostuneille ostajille näyttelyn valvoja
antaa taiteilijan yhteystiedot.
Ripustus tapahtuu pääasiassa 7.-9.6. viikonloppuna. Näyttelyn teokset
valitsee kuvataiteilija Sirpa Miettinen. Edellä mainittu viikonloppu
soveltuu hyvin myös yksityisnäyttelyjen ripustamiseen. Sivuhuoneissa
näyttelynsä pitävät Liisa Katainen PiKeMa:sta ja Timo Savolainen
Arttiimista.
Näyttelyn avajaiset: lauantaina 15.6. klo 18-20
Teosten poishakemisesta tiedotetaan vielä erikseen.
Kallan siltojen kahtapuolen
Siilinjärven kuvataideyhdistyksen ja Kuopion kuvataideseura Arttiimin
kanssa 5. -29.11.2019. (pystytys 4.11. ja purku 30.11.2019). Tarkemmat
tiedot syksyn tiedotteessa.
Kuvataideleiri Tenhulassa 28.6. -30.6.2019
Ohjaajana Liisa Palosaari. Leiri on täynnä. Osallistujat saavat leiriinfokirjeen lähempänä ajankohtaa.
Kuvataiteen päivä 10.7. Pöljän kotiseutumuseolla klo 10 - 15.00
Tervetuloa piirtämään ja maalaamaan Pöljän kotiseutumuseolle, jossa
aikuisille ja lapsille 7-15 v omat ryhmänsä.
Aikuiset ottakaa omat välineet mukaan. Maalata voi haluamallaan
tekniikalla niin ulkoalueella kuin museon tiloissakin. Lapsille on tarvikkeita
tarjolla paikan päällä.
Hinta 10 E/osallistuja sisältää ohjauksen, kahvit ja keittolounaan.

Ilmoittautumiset Merja Miettiselle puh 040 849 3887 tai Hilkka Karvoselle
puh 040 526 7317
Huiluunäyttely Maaningalla 13.7.2019
Huiluunäyttelyyn Maaningalle toivotaan töitä erityisesti maaninkalaisilta
yhdistyksen jäseniltä. Näyttely pystytetään 12.7. klo 12-15 ja se on
avoinna 13.7. klo 9-16.00, jonka jälkeen näyttely puretaan välittömästi.
Siilifolk 15.-20.7. 2019
Järjestämme jälleen lapsille akryylimaalausta Siilifolkin jokaisena
päivänä klo 10-14. Toivomme saavamme vapaaehtoisia avustajia
jakamaan värejä ja tarvikkeita ja huolehtimaan välineistä.
15.7.

16.7.

17.7.

18.7.

19.7.

20.7.

Joka päivälle olisi hyvä saada 3-4 vapaaehtoista. Ilmoittele minä
päivänä pääsisit tulemaan avuksi. Ilmoita Merja Miettiselle puh 040 849
3887 tai Hilkka Karvoselle puh 040 526 7317.
Kuvataideleiri Koivusaaressa Siilinjärvellä 26.-28.7.2019
Kuvataideleiri järjestetään päiväleirinä, jonka aloitus on perjantaina klo
14-19 ja leiri jatkuu lauantaina ja sunnuntaina klo 10 – 16, joskin alueella
voi halutessaan viipyä iltaisin kauemminkin.
Ohjaajana Aino Haikola-Pekkarinen. Maalata voi haluamallaan
tekniikalla. Teemme mm. pilviharjoitelmia ja auringonlaskun kuvia.
Kurssimaksu 60 € ja ruokailut sekä kahvit ja keittolounaat 15 €/hlö
laskutetaan osallistujilta. Sitovat ilmoittautumiset 15.7. mennessä Hilkka
Karvoselle 040 506 7317 tai sähköpostilla siilinkuvis@gmail.com.
Tarkennettu ohjelma lähetetään osallistujille.
Ohjausta lasten kuvataideleirillä Ruokoniemessä
Kuvataideyhdistys järjestää lasten askartelun ja kuvataiteen ohjausta
Siilinjärven seurakunnan kahdella taideleirillä varainhankintana.
Avustajia sinne tarvitsemme 15.6. klo 10 -14 ja 19.6. klo 10-14.00.

Matkakorvaukset maksetaan ja Ruokoniemessä tarjolla ruokaa ja
kahvia.
Pikku-Marjan kesäpäivä Pöljän kotiseutumuseolla 10.8. klo 10-14 kepparikisojen
merkeissä
Siilin kuvataideyhdistys järjestää Pikku-Marjan kesäpäivässä
akryylimaalausta ja sateen sattuessa kankaanpainantaa riihen
sisätiloissa. Vapaaehtoisia tähänkin kaivataan avuksi. Ilmoittautumiset
Merjalle tai Hilkalle tai sähköpostiin siilinkuvis@gmail.com.
Taideretki Joensuun taidemuseoon, Taitokortteliin ja Kolille pe 23.8.2019
Lähtö aamulla noin klo 7.00 Siilinjärveltä Joensuuhun ja illalla Kolin ja
Juuan kautta takaisin. Arvioitu retken hinta (matkat + pääsyliput ja
opastukset) noin 50 €/hlö. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla
siilinkuvis@gmail.com tai Hilkka Karvoselle 040 526 7317 kesäkuun
loppuun mennessä, alustavan osallistujamäärän selville saamiseksi.
Yksityiskohtaisempi ohjelma ja tarkentunut hintatieto lähetetään
myöhemmin, mikäli matkasta kiinnostuneita on sen verran, että se
voidaan toteuttaa.
Iltatorit Siilinjärvellä kesällä 2019
Kesäaikaan tulee Siilinjärvellä olemaan iltatoritoimintaa, johon
yhdistyksemmekin osallistuu 19.6. järjestämällä jotain ohjelmaa lapsille.
Asiasta kiinnostuneet voisivat ottaa yhteyttä Merja Miettiseen
ke 5.6. Wanhat ajopelit ja mukavaa musaa
ke 12.6. Vintage-veisuut
ke 19.6. Perheiden ilta
ke 26.6. Siilinjärven kulttuurikesä esittäytyy
Lasten kerhot alkavat elo- ja syyskuussa
Lasten kerhoajat ovat tarkentumassa pikapuolin. Pienten lasten 4-6 v
kerhoja alkaa sekä Siilinjärven keskustassa että Vuorelassa syyskuussa.
Lasten 7-12 v ja lasten 13-18 v kerhot alkavat Siilinjärven keskustassa ja
lasten 7-12 v kerho Vuorelassa elokuussa koulujen alkaessa.
Toivomme jäsentemmekin markkinoivan näitä kerhoja, joiden
tarkemmat tiedot tulevat pian kotisivuillemme www.siilinkuvis.fi

Kuvataidetta aikuisille Vuorelassa syksyllä 2019
Kevätkausi on päättynyt ja syksynkokoontumiskerrat ovat 2.9., 30.9.,
28.10 ja 25.11. klo 10-12 Vuorelan kirkon kerhohuoneella.
materiaalimaksu 3 €/hlö/kerta. Ei ennakkoilmoittautumisia.
Ikäihmisten Kuvapiiri palvelutalo Akuliinassa syksyllä 2019
jatkuu syksyllä lauantaisin 7.9., 28.9., 26.10., 16.11. klo 13.30 -15.00 ja
ikkunoiden joulukoristelua tiistaina 3.12 klo 10 -12
Toiveita syksyn kursseille
Syksyn kursseja suunnitellaan ja mielellämme otamme vastaan
jäsenistön toiveita, esim. kiinnostaisiko jokin seuraavista?
-

piirustuskurssi 3 lauantaita
öljyvärimaalaus 3 lauantaita
puupiirros 2 lauantaita
pastelliliitukurssi 2 lauantaita
lasinsulatus Jennin pajalla
batiikki
silkkimaalaus
tempera
kipsiveistosten ja reliefien tekeminen
muu – mikä?

Entä työpajan teemoja? Mitä haluaisitte työpajassa tehtävän syksyllä?
Mahdollista olisi työpajan yhteydessä järjestää viereisessä luokassa esim.
alkeiskursseja eri maalaustekniikoista, väriopista, tyylisuunnista,
paperiveistoksista, sommittelusta tai askarteluun liittyviä teemoja.
Ilmoitelkaa toiveistanne sähköpostitse siilinkuvis@gmail.com

Taulujen kehystystä edullisesti
Tmi Kehys Lappe puhelin 044 741 6630. Osoite Iisalmentie 33, MAANINKA
Seuraa myös yhdistyksen kotisivuja sekä facebook-sivuja
www.siilinkuvis.fi
www.facebook.com/siilinkuvis

