4-27 september Ylva Molitor-Gärdsell, Södra Mellby, har ett drivet, elegant och
sofistikerat akvarellmåleri som berör och ger harmoni. Hon hämtar sin inspiration från
naturen och tar med sig de färger, stämningar och känslor den förmedlar.
2 okt-1 nov Ulrika Wennerberg och Jens Lundberg, Vanås. Deras konst utgår från
tuschets liv och rörelser och torrnålens sköra linjer. Ständigt återkommande i deras
arbeten är en bildvärld som bottnar i vad som finns i deras närhet, Jens observationer
av sin hund Alice och Ulrikas iakttagelser från närområde.
6-29 november
Eva Helgesson, Vejbystrand. Eva jobbar till vardags som kurator på sjukhuset i
Ängelholm, och har keramiken som ett andningshål. Kanske har hon en idé när hon
börjar, men hur det till slut blir har hon egentligen ingen aning om.
Eva Carlsson Toft, Ängelholm, är keramiker, skulptör och lärare. Eva arbetar i
stengods och tillverkar bruks- och prydnadsgods, trädgårdskonst och djurskulpturer
som exempelvis de populära Träskonäbbarna.
Ritha Holst, Vejbystrand, trivs bäst ensam i sin ateljévärld och vill inte blir styrd i
sitt måleri. Måleriet är viktigt för henne och måste existera i hennes vardag. Att
experimentera med olika material, färg och form är livet. Ritha bor i vattentornet i
Vejbystrand, ett fantastiskt spännande boende.
NYHET
Hängningsdagarna 3 sept, 1 okt och 5 nov kl 15.00 är det fika med konstnären.
Välkomna!
HÖSTENS UTFÄRD LÖRDAGEN DEN 29 SEPTEMBER. Information om resan hittar
du på baksidan.
JULSKYLTNINGSSÖNDAGEN DEN 2 DECEMBER PÅ BIBLIOTEKET
har vi som vanligt konsthantverkslotteri och utställning av vinster i medlemslotteriet.
VINSTUTDELNING TISDAGEN DEN 18 DECEMBER
Vinnarna meddelas per brev. Senast den 26 nov behöver vi ha din medlemsavgift för att
du ska delta i årets utlottning. Medlemsavgift är 150 kr/medlem. Bankgiro 5889-0633.
VÄRVNING AV NYA MEDLEMMAR
Den som värvar en ny medlem får en lott med möjlighet att vinna ett grafiskt blad.
Meddela kassören via mail eller telefonsamtal vem du har värvat. Gäller 1 jan-31 dec
2018. Utdelning av vinst på årsmötet 2019.

MEDLEMSREGISTER
Kom ihåg att meddela föreningen när du ändrar adress, så att vi kan nå dig med
information om alla våra arrangemang. För att underlätta vårt arbete med utskick och
minska de administrativa kostnaderna ber vi dig skicka in din mailadress till
tyringe.konstforening@gmail.com
KONSTUTFÄRD HÖSTEN 2018
Välkommen till en ny konstresa med Tyringe Konstförening. Denna resa går till Halland
och som längst till Vilshärad utanför Halmstad!
Lördagen den 29 september
Kl 09.30

Avfärd från Hemköps parkering

Kl 10.30

Teckningsmuséet i Laholm, guidning. Se även www.teckningsmuseet.se

Kl 11.50
Lunch Heagårds Skafferi - Salladsbuffé, bröd, smör, varmrätt,
måltidsdryck samt
kaffe på maten
Kl 13.00
Dagmar Glemme Art Center i Vilshärad, guidning, se gärna
www.dagmarglemme.se och
läs om hennes spännande konstnärsskap vackert
exponerat i de nya lokalerna!
Kl 15.10
Hishults konsthall med möjlighet till eftermiddagskaffe för de som så
önskar.
Hishults konsthall har stora lokaler och mycket att titta på!
Alltid något nytt även
om man varit där förut!
Kl 17.00

Åter Tyringe

Vi hoppas att ni blir sugna på att följa med oss på denna resa!!
Medlemspris: 320 kr, ännu ej medlem 370 kr. Anmälan via mail till konstföreningen,
anmälningslista på biblioteket eller per tel 0734-260160 Sven-Ingvar.
Avgiften sätts in på Bg 5889-0633, ange namn på betalningen! Icke medlem kan bli
medlem genom att sätta in 150 kr på ovanstående bankgiro och sen betala det ordinarie
priset på 320 kr. Som medlem deltar man i dragningen i medlemslotteriet med fina
vinster i första hand inköpta av våra utställare på biblioteket i Tyringe.
Vi vill ha din anmälan/inbetalning senast den 20 september!
Varmt välkommen att resa med Tyringe Konstförening!
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