TIEDOTE 3 / syyslukukausi 2017

Paljon tapahtuu!


TORISTOORI 8.11.2017–27.1.2018 on Lohjan toria käsittelevä Lohjan Museon
näyttelykokonaisuus. Kuvataidekoulu on tehnyt yhteistyötä Lohjan Museon kanssa.
Lisätietoja näyttelystä löytyy nettisivuillamme. Avajaisia vietetään tiistaina 7.11.2017
klo 18 Lohjan Pääkirjaston Linderinsalissa. Tervetuloa!



Kuvataidekoulun luotsaama Lasten kulttuuritapahtuma täyttää 30 vuotta! Tervetuloa
tekemään itse ja näkemään, mitä muut jo ovat tehneet! Lauantaina 11.11.2017
klo 12–16 Lohjan Yhteislyseon lukion tiloissa on paljon esityksiä ja työpajaoja.
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä lohjalaiset lasten kulttuurityötä tekevät tahot. Vapaa
pääsy!



Kaikki piirtää! Päivän lanseeraus on Lasten kulttuuritapahtumassa lauantaina
11.11.2017 klo 14–16. Kuvataidekoulu on yhdessä kuvittaja Annastiina Mäkitalon kanssa
ideoinut Kaikki piirtää! päivän. Annastiina on myös suunnitellut logon.
Nostetaan piirtämisen ilo esille!



TUNTEELLA! Suomi sata-juhla. Lohjan taiteen perusopetusta antavat oppilaitokset
juhlistavat Suomea monitaiteellisessa juhlassa Laurentius-salissa keskiviikkona
15.11.2017 klo 18. Ilmaisliput voi hakea ennakkoon 6.11. alkaen Tanssikoulu Un Dos
Tresin asiakaspalvelusta (Sibeliuksenkatu 1, Lohja) ma-pe klo 16–19 ja su 13–19. Jos
lippuja jää, niitä voi kysyä esitysiltana Laurentius-salin ovelta. Juhla kestää noin tunnin.
Kuvataidekoulu vastaa juhlan visuaalisesta ilmeestä!



Kuvataidekoulun Suomi 100 tarjottimet tulevat kohta myyntiin! Tarjottimia on kahta
kokoa, suuri ja pieni. Tarjottimia voi ostaa koulun toimistosta. Kaunis lahja pukinkonttiin…



Länsi-Uusimaa lehden ikkunassa on juuri avattu syksyn toinen ikkunanäyttely. Käykää
katsomassa: esillä on Fiskars-retken satoa ja Karjalohjan toimipisteen karhunpesiä.



Kuvataidekoulun syyslukukausi päättyy 15.12.2017 ja kevätlukukausi alkaa 8.1.2018.
Oppilaat saavat syyslukukaudella valmistuneet työt kotiin joulukuussa paitsi niitä töitä,
jotka menevät esille kuvataidekoulun vuosinäyttelyyn Linderinsaliin maaliskuussa.

Kohti tapahtumia työntouhussa!
t: kuviksen väki
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Kuvataidekoulun johtokunta tiedottaa:
Lohjanseudun kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. ylläpitää Lohjanseudun kuvataidekoulua.
Kannatusyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on kuvataidekoulussa maanantaina
27.11.2017 klo 17.30. Esillä ovat sääntömääräiset asiat.
Tämän tiedotteen mukana jaetaan kannatusyhdistyksen jäsenmaksut. Jäsenmaksu on
vapaaehtoinen mutta tärkeä osa koulun taloutta. Maksu menee suoraan koulun toimintaan.

Tarja Ojanen, puheenjohtaja
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