Medlemsbrev 2/2019

Bästa medlem!
Här kommer besluten från årsmötet 6.3., vårens program och tidpunkterna för den kommande
höstens evenemang. Det är också dags för den årliga medlemsavgiften, vars storlek och förfallodag
finns närmare angiven nedan.

Årsmötet 2019
Föreningens årsmöte hölls 6.3.2019 på Konstmuseet Sinebrychoff i Vita källaren. Ett glädjande stort
antal medlemmar deltog. Styrelsens medlemsantal förblev vid det tidigare, nio personer.
På föregående årsmöte (2018) valdes följande personer, Kari-Paavo Kokki, Anri-Kristiina PeterzensNystén och Roland Möller, in i styrelsen. I år var Riko Eklundh, Eva Liljeblom och Jari Saine i
ordning att avgå. Alla tre hade anmält intresse att fortsätta för en ny period.
För följande treårsperiod valdes på nytt Riko Eklundh, Eva Liljeblom och Jari Saine. Styrelsen består
nu av Arthur Aminoff, Riko Eklundh, Ilona Ervasti-Vaintola, Kari-Paavo Kokki, Eva Liljeblom,
Anri-Kristiina Peterzens-Nysten, Roland Möller, Jari Saine och Susanna Serlachius. Jari Saine valdes
till ordförande fram till nästa årsmöte.
Carl-Johan Sanmark valdes till verksamhetsgranskare och Joel Figur till suppleant för honom.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2018 fastställdes. Styrelsen fick ansvarsfrihet och
budgeten och verksamhetsplanen för år 2019 fastställdes. Föreningens medlemsavgifter hålls på
nuvarande nivå.
Efter årsmötet höll amanuens FD Hanne Selkokari från Ateneum ett intressant föredrag, Eliel
Aspelin-Haapkylän taidehankintoja Italian matkoilta.

Medlemsavgiften 2019
I april börjar ett nytt medlemsår i föreningen. Medlemsavgift för år 2019 är 40 € och bör inbetalas
senast 29.3.2019 på föreningens konto Ålandsbanken IBAN FI19 6601 0010 4482 64. I
meddelandefältet antecknas “Medlemsavgift 2019”.
Medlemsavgiften kan också betalas i museets biljettkassa. Be att kassan kontrollerar att den
betalande medlemmens namn syns på inbetalningskvittot, så att vår bokföring säkert stämmer.
Medlemskapet gäller till april 2020.
Olika medlemskap:
Årsmedlem 40 €
Ständig medlem 600 €
Understödande medlem 100 €
Ungdomsmedlem 25 €

MEDLEMSPROGRAM FÖR VÅREN 2019
SINEBRYCHOFFS – SANDVIKENS VÄLGÖRARE

Utställningen som handlar om
bryggarfamiljen Sinebrychoff och
visas i Röda källaren 16.3.201912.1.2020. Utställningen kurator Salla
Heino presenterar den för
medlemmarna 21.3.2019 klo 17:30.
Anmälan sker till sekreteraren på
adressen SiffYstavat@siff.fi, eller per
telefon +358 45 106 8484 (må 1618).
Foto:
Foto: Eugen Hoffers, Helsingfors stadsmuseum.

HIMMELSKA FÄRGER - BLÅTT OCH GULD
Om blått och guld, de historiskt sett mest värdefulla färgerna och om hur de har använts i den
konstnärliga processen, berättas i följande utställning på första våningen. Utställningen är öppen
28.3.-25.8.2019.
Konstmuseets intendent Ira Westergård presenterar utställningen på svenska för medlemmarna
25.4.2019 kl. 17:30. Även till detta evenemang kan man anmäla sig till sekreteraren på adressen
SiffYstavat@siff.fi, eller per telefon +358 45 106 8484 (må 16-18).

FÖRENINGENS VÅRRESA TILL VASATRAKTEN 25.-26.5.2019

Årets utfärd går till Orisberg, till Stor-Kyro
gamla kyrka, Tikanoja konstnärshem och
Kuntsis museum. Anmälan till utfärden sker
25.-29.3.2019 från kl.10.00 till
christina.geabel@cwt-me.com
Om ni vill ha ett utförligt reseprogram, kan ni
be om det av sekreteraren per e-post:
SiffYstavat@siff.fi. Programmet har redan
sänts till medlemmarna, men skickas vid behov
på nytt.
Foto: Orisberg gård, Kaj Höglund 2017.

ANDRA NYHETER FÖR VÅREN 2019
Vårens Venedigresa går av stapeln 4.-7. april. Resan är slutsåld, men lyckligtvis är detta inte den enda
chansen att resa med vänföreningen till Venedig. I december ordnas en ny resa. Information om den
följer senare i brevet.
Presentationen av Riko Eklundhs bok, ”Flickan skall uppleva historia”, flyttas från vårens program till
ett senare datum.
HÖSTEN 2019
BESÖK PÅ FINLANDS BANK OCH DESS KONSTSAMLING

12 september 2019 kl. 17:00 får föreningens medlemmar igen tillfälle att delta i ett besök på Finlands
Bank. Anmälningarna till besöket tas emot senare. Kom ihåg att redan nu anteckna datumet.
DAGSUTFLYKT TILL MÄNTTÄ

12 oktober 2019 åker vänföreningen på utfärd till Mänttä. Programmet delges när tidpunkten närmar
sig, men även detta datum är bra att lägga på minnet.
LUCAS CRANACH – RENÄSSANSEN SKÖNHETER

På hösten öppnas Lucas Cranach-utställningen, 26.9.2019-5.1.2020, i museets första våning. Museets
direktör, Kirsi Eskelinen, presenterar utställningen för medlemmarna vid en tidpunkt som anges
senare.

PRESENTATION AV FÖREMÅLEN I HEMMUSEET
I november presenterar Arthur Aminoffin, på svenska, hemmuseet Sinebrychoff. Datum meddelas
senare.

RESA TILL VENEDIG I DECEMBER 12.-15.12.2019
Anmälan till resan sker 13.-20.3.2019 från och med kl. 10:00 till christina.geabel@cwt-me.com
Programmet för resan har skickats till medlemmarna, men kan, på begäran snabbt skickas på nytt.
Begäran adresseras till SiffYstavat@siff.fi.

FÖRELÄSNINGAR ÖPPNA FÖR ALLA
10.4.2019 kl. 18:00-19:00 Äldre lektor vid universitetet, Harald Arnkil talar kring ämnet Sinisen
lumo/Blå tjusning.
24.4.2019 kl. 18:00-19:00 Docent Johanna Vakkari (Konstuniversitetet, Bildkonstakademin)
berättar om J.J. Tikkanen ja keskiajan värit/J.J. Tikkanen och medeltidens färger.
8.5.2019 kl. 18:00-19:00 Förgyllningsmästare Raimo Snellman berättar kring ämnet Kullan
kiehtova maailma mestarin työvälineenä/Guldets tjusande värld som mästaren redskap.
15.5.2019 kl. 18:00-19:00 Specialforskare Seppo Hornytzkyj föreläsning, Sininen − kolmen
väriaineen värikästä historiaa./ Det blå - tre färgämnenas färggranna historia.
Alla fyra föreläsningar är delar av Himmelska färger - utställningens kompletterande program.

Glada hälsningar,
Liisa Kantanen
Sekreterare
ystavat.siff@fng.fi
tel. 045–1068484 (må 16–18)

