17.06.2012

Jäsentiedote 2/2012
Kerhotyön luovutus
Kerhotyö ”Kasvio” luovutettiiin Volskotiin
29.05.2012. Kodin puolesta työn vastaanottivat
osastonhoitajat Sari Ahola ja Annikka Kleemola, ja
läsnä oli kodin kannatusyhdistys puheenjohtajansa
Kerhotyön luovutus 29.05.2012
Gun-Maj Beckin johdolla. Läsnä oli myös edustajat
Volskodissa
Kirkkonummen Sanomista ja Västra Nylandista,
joista Västra Nylandin Min-liitteessä on 31.5.
julkaistu juttu luovutuksesta.
Työ on sittemmin ripustettu päiväsalin kuvassa näkyvään ikkunaan kodin päiväryhmäläisten ihastellessa teosta.
Suuret kiitokset kaikille kerhotyöhön tavalla tai toisella osallistuneille!
Kerhon kesä
Kerhoillat ovat kesän aikana katkolla. Loppukeväästä oli jo havaittavissa lievää
kevätväsymystä, paitsi toukokuun kursseja käsittelevässä teemaillassa. Ilmoitamme
elokuussa milloin kerhoillat käynnistyvät uudelleen.
Aktia Sport Center on kesäaikana suljettu Su-Ti, mutta avoinna muina päivinä.
Voit tarkistaa aukioloajat kotisivuiltamme, jossa on linkki Sport Centerin sivuille.
Kerho osallistuu viime vuoden tapaan Kirkkonummipäivien yritystorille 25.8.
Kurssikysely
Puheenjohtajan lähettämään kurssikyselyyn vastasi 18 jäsentä. Kiitokset heille!
Halukkuus osallistua kursseille oli seuraava:
Sulatus 13, tiffany 4, lyijykisko 4, mosaiikki 7, etsaus 5, lasimaalaus 5, puhallus 13,
lamppuhelmi 7, kuvansiirto 8.
Hallitus pyrkii mahdollisuuksien mukaan täyttämään jäsenten kurssitoiveet.
Syksyksi jo sovitut kurssit:
Tiffany/Lyijykisko 30.8. - 4.10 torstaisin
Mosaiikki 15.9. - 6.10. lauantaisin
Sulatus 11.10. - 25.10 torstaisin
Kurssien hinta- y.m. tiedot tarkentuvat elokuussa. Merkitse päivät muistiin kalenteriisi
jo nyt!
Näyttelykuvat kotisivuilla
Viime syksyn näyttelykuvat on nyt saatu kotisivujen (www.lasimestarit.com)
Galleriaan. Työ on osin vielä kesken, ja tekniikkaan on luvassa parannuksia
pikkuhiljaa. Samoin puuttuvat vielä teosten ja tekijöiden nimet. Kuvan numero viittaa
näyttelyluettelon numeroihin.
Kuvat suurentuvat viemällä kurssoria kuvan päälle. Jos tietokoneen näyttö on pieni ja
tekniikka ei ole aivan viimeistä huutoa voi olla ettei suurennuskuva näy kokonaan tai
se ei osu paikalleen. Tällöin saattaa auttaa, jos pienentää näytön zoomausta esim.
100 ->75%.

Menovinkkejä
Lasia ja muuta - Karahvista kirjahyllyyn
Näyttely Suomen Lasimuseossa Riihimäellä 1.6 .- 23.9.2012
Katso www.suomenlasimuseo.fi
Puhallus ja laukaus – Lasia ja valokuvia
Näyttely Nuutajärvellä 9.6. - 12.8.2012
Katso www.nuutajarvi.fi Näyttelyt
Valkeus – The light
Suomen Lasitaiteilijat ry Lasitan v. 2012 päänäyttely 16 - 29.7.2012 Helsingin
Tuomiokirkon kryptassa, Kirkkokatu 18, avoinna ma-la 11-18, su 10 -17.
Katso www.lasita.fi.
Luonnon taikaa
Tiffans ry:n näyttely 14.8. - 1.9.2012 Sanomatalossa.
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Lasimestarit ry:n hallitus toivottaa kaikille ihanaa, rentouttavaa ja idearikasta
kesää!
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