INVITATION til KUNSTENS DAG 2019 på TØRNING MØLLE
Igen i år inviterer vi alle kunstarter til at deltage i kunstudstillingen.
Tørning Mølles Støttekreds afholder for 17. år i træk kunstudstilling på Tørning Mølle. Udstillingen
vil blive åbnet af byrådsmedlem Thomas Fredsted. Med arrangementet er det Støttekredsens ønske at
skabe et forum, hvor kunstnere har mulighed for at udstille egne værker, ikke blot for hinanden,
men også med gratis adgang for et kunstinteresseret publikum, idet arrangementet annonceres i et af
lokalområdets distriktsblade, samt at vi rundsender pressemeddelelser mm.
Vi vil gerne invitere dig til at udstille på kunstudstillingen, som afholdes den 16. juni 2019 i
tidsrummet kl. 11.00 – 15.00. Du er velkommen til at møde frem fra kl. 9:00 og opstille/arrangere
dine kunstværker. Oversigt over standene er vedlagt. I første omgang har dem der udstillede sidste
år fået mulighed for at få samme stand igen. Vi skal derfor have tilbagemelding fra udstillere i
2018 senest d. 31. oktober 2018 og fra øvrige hurtigst muligt efter nærmere aftale.
Kender du andre kunstnere, som kunne være interesseret i at deltage, er du meget velkommen til at
videregive vores invitation. De vil så kunne få tildelt stand efter d. 31. oktober 2018.
Arrangementet afholdes i Møllebygningen på Tørning Mølle. For yderligere oplysninger om Tørning
Mølle og udstillingen kan vi anbefale at kigge ind på hjemmesiden www.toerning-moelle.dk.
Standene er opdelt af 1,5 meter højt rionet hvorpå der kan hænge malerier og lignende. Desuden
råder støttekredsen over borde, som kan benyttes til opstilling/fremvisning af dine kunstværker. Du
er desuden velkommen til selv at medbringe staffelier eller lignende til dette formål.
Du er ligeledes meget velkommen til at medbringe arbejdsredskaber m.m., da de smukke omgivelser
omkring Tørning Mølle, måske kunne give inspiration til et nyt kunstværk.
Med hensyn til forplejning, så er der i Tørning Mølles kiosk mulighed for at købe et mindre udvalg
af is, vand og konfekture. Vi stiller vederlagsfrit kaffe og te til rådighed. Du kan også bestille
sandwich jævnfør vedlagte skrivelse.
Har vor invitation vakt din interesse, uanset om du har deltaget tidligere eller det bliver første gang,
kan du returnere vedhæftede tilmeldingsskema eller ringe og bestille/reservere en ledig stand med
oplysning om navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Ring straks og du vil få fat i undertegnede.
Deltagelse er gratis for medlemmer af Tørning Mølles Støttekreds. Er du ikke det, kan du blive
medlem ved at indbetale kr. 110 til Sydbank reg. nr. 7990 kt. nr. 1002802 og mærke indbetalingen
med dit navn og KD samtidig med tilmeldingen. Du kan også se nærme om hvordan du indmelder
dig i Støttekredsen og dine øvrige fordele, ved at gå ind på hjemmesiden www.toerning-moelle.dk
under fanebladet STØTTEKREDSEN.
Med venlig hilsen
Tørning Mølles Støttekreds
v/ Jens Laurids Andersen
Tlf.: 25 75 94 55
E-mail: formanden@tmstottekreds.dk

