Medlemsbrev 4/2015

Bästa medlem,

Så blir det jul igen! Konstmuseet Sinebrychoffs program under jultiden kommer bland annat att bestå av ett
vackert och dekorativt julbord som dukas i den stämningsfulla matsalen 29.11.2015–6.1.2016.
Lördagen 28.11.2015
kl. 15 Konsert: Eiran musiikkiopisto
Söndag 29.11.2015
kl. 14 Guidad tur i hemmuseet.
kl. 15 Konsert:”I skuggan av Sibelius: Melartins violinkonsert”.Henrik Järvi (piano) och Sini Virtanen (violin).
OBS! 29.11.2015 inget föredrag av urmakare Jorma Räihä.
Söndag 13.12.2015
kl. 14 Guidad tur i hemmuseet.
kl. 15-16 Glöggservering i Vita källaren.
kl. 15 Konsert: ”Sångarna inväntar julen”. Ritva Laamanens elever från Helsingfors konservatorium.
Söndag 20.12.2015
kl.14 Guidad tur i hemmuseet.
kl. 15-16 Glöggservering i Vita källaren.
Specialutställningarna guidas på finska på lördagar kl. 14 och på svenska första lördagen i månaden kl. 13.

MEDLEMSPROGRAM:


I januari ordnas välgörenhetskonsert, supé och auktion 29.1.2016.
Året 2016 inleds med ett välgörenhetsevenemang fredagen 29.1.2016. Festen börjar kl. 19 med en
kammarmusikkonsert i museets empiresal. Bröderna Jonathan Roozeman
(cello) och Jan-Paul Roozeman (piano) uppträder. Efter konserten förflyttar
man sig till den förnyade restaurangen SouthPark som bjuder på delikatesser
från södra Kalifornien. I samband med supéen blir det en
välgörenhetsauktion. Kvällens intäkter kommer att användas för museets
ändamål.
KONSERT
Jonathan Roozeman (cello)
Jan-Paul Roozeman (piano)
Boccherini Sonaatti C-duuri G. 6
Franz Schubert Arpeggione Sonaatti D. 821
Frédéric Chopin Grand duo concertant B. 70
Niccolo Paganini Cantabile M.S 109
Pablo de Sarasate Zigeunerweisen op. 20

MENU


Välkomstskål, spanskt skumvin ”Villa Conchi Cava”



Förrätt: Soppa på svartrot med avokadoolja à la California



Huvudrätt: ”Cali Salmon”, stekt marinerad lax, avokadopuré och rostad gurksås



Dessert: ”Hallon och vanilj”, hallonsorbet och vaniljkaka



Kaffe



Drycker: Två glas vin, vitt från Kalifornien, ”Jekel Riesling” och rött från delstaten Washington
”Charles Smith Merlot, Washington state”, ingår i priset.

Under supén hålls AUKTION där man bland annat säljer en oljemålning av Maija Santala, tre etsningar av
Thomas Majorin (1720-1799), ett dekorerat etui av elfenben från 1800-talet, en smyckesskulptur av Ru
Runeberg och föremål från Svenskt Tenn donerade till föreningen.
Deltagaravgiften är 100 euro, 60 biljetter finns, dessutom säljs 10 biljetter à 40 euro enbart till konserten.
En separat inbjudan kommer att skickas, men man kan anmäla sig redan nu. Anmälningen görs till
sekreteraren, vanner.siff@fng.fi eller telefon 045 106 8484 (mån. kl. 14-16). Anmälningstiden går ut
15.1.2016. Efter att man fått bekräftelse på sin anmälan kan man betala deltagaravgiften på föreningens
konto S Bank IBAN FI65 3636 3010 1431 21, meddelande ”Konsert”. Förfallodag är 22.1.2016.


Amanuens för Sinebrychoffs Konstmuseum Salla Heino presenterar sig för medlemmarna 4.2.2016
kl. 17.30.
Salla Heino berättar om sina egna favoriter i museets samlingar, bland annat Giovanni Baptista Tiepolos
(1696-1770) verk Bortrövande av sabinskorna och Giovanni Domenico Tiepolos (1727-1804) Grekerna tränger in i
Troja. Vänföreningens medlemmar beundrade fader och son Tiepolos underbara fresker i Villa Valmarana på
sin resa i Veneto.
Anmälan senast 1.2.2016 till sekreteraren vanner.siff@fng.fi eller telefon 045 106 8484 (mån. kl. 14-16),
gruppstorleken 30 personer.



En repris av konstresan till Veneto i norra Italien 13.–17.4.2016.
Resan är fullbokad!

Vårens övriga medlemsprogram
(Anmälan sker senare!)
- Årsmötet hålls 10.3.2016 i Konstmuseet Sinebrychoffs seminariesal
- 21.5.gör föreningen sin herrgårdsresa till Jorois där vi bekantar oss med Järvikylä, Örnevik och Frugård.
Om dessa evenemang och om anmälan till dem meddelas i nästa medlemsbrev.
Nationalgalleriet ordnar, 23.11.2015 kl. 11-18, för första gången Vänförsäljning i sina museibutiker.
En inbjudan till evenemanget finns som bilaga i slutet av detta brev. Försäljningen går av stapeln på Ateneums
innergård. Till salu finns fynd från butikerna i Ateneum, Kiasma och Sinebrychoffs konstmuseum. Hjärtligt
välkomna!

Med en önskan om en fridfull jul

Anna Väätänen
Sekreterare
vanner.siff@fng.fi
tel. 045 106 8484 (mån. kl. 14-16)

