Medlemsbrevet 2/2021

Bästa medlem,
Föreningens tionde verksamhetsår har börjat i lugna tecken. Årets första medlemsprogram,
besöken till Päivikki och Sakari Sohlbergs hemmuseum, såldes slut snabbt tack vare våra aktiva
medlemmar. I detta medlemsbrev kan Ni läsa om besluten som gjordes under årsmötet,
medlemsavgifterna och årets program.
Museet har för tillfället stängt, men kommer att öppna så fort det är möjligt. Utställningen På
resa med konstsamlare är framme till den 9 januari 2022 på museets första våning och i
källaren.

Bild 1. Antoine Watteaus oljemålning Gunga från år 1712. Foto: Finlands Nationalgalleri.

Årsmötet 2021
Vänföreningens stadgeenliga årsmöte hölls den 9.3.2021 på distans via Teams-systemet och i
Vita källaren på Konstmuseet Sinebrychoff. Nästan trettio medlemmar deltog i mötet.
Under mötet fastställdes förra årets bokslut samt budgeten för 2021. I samband med årsmötet
valdes advokaten och stiftande medlemmen Mats Welin till styrelsens nya ordförande efter Jari
Saine. Ett varmt tack till Jari Saine för hans decennielånga insats för vännerna! Även han är
stiftande medlem och verkar i fortsättningen som styrelsemedlem i föreningen.
Styrelsens andra medlemmar är; Arthur Aminoff, Riko Eklundh, Ilona Ervasti-Vaintola, KariPaavo Kokki, Eva Liljeblom, Roland Möller, Tini Peterzens-Nysten och Susanna Serlachius.
Under mötet konstaterades att föreningens ekonomi och medlemsantal är på stabil grund, trots
restriktionerna som Corona-epidemin har orsakat.

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften för år 2021 är 40 € och bör inbetalas senast 7.4. på föreningens konto
Ålandsbanken IBAN FI19 6601 0010 4482 64. I meddelandefältet antecknas ”Medlemsavgift
2021”. Medlemskapet gäller ett kalenderår.
Olika medlemskap:
• Årsmedlem 40 €
• Ständig medlem 600 €
• Understödande medlem 100 €
• Ungdomsmedlem 25 €

FÖRENINGENS MEDLEMSPROGRAM FÖR 2021
Föreningen har planerat flera resor och utflykter utanför museet för året. Presentationer och
guidningar till utställningarna kommer att ordnas som vanligt, när museet öppnar sina dörrar för
publiken igen.
Information om evenemangen med anmälningsinstruktioner skickas ut senare. För tillfället tas
inga anmälningar emot.
Besök till Päivikki & Sakari Sohlbergs hemmuseum i april
Det ordnas två besök med guidningar, en på svenska och en på finska.
Slutsålt.
Presentation av utställningen På resa med konstsamlare 29.4. kl. 17.30
Museets amanuens och kurator för utställningen Salla Heino presenterar.
Anmälningsinstruktioner kommer senare.
Utflykt till Åbotrakten 8.5.2021
Under utflykten besöks herrgården Brinkhall på ön Kakskerta i Åbo skärgård.
Mera information om utflykten och anmälningar kommer senare på våren.

Operan Genoveva i Musikhuset 1.6.2021
Den på våren inställda operan uppförs enligt ursprungliga planer av Helsingfors Barockorkester.
Vänföreningens medlemmar får köpa biljetter till nedsatt pris till mycket bra platser.
Mera information om operan och anmälningar kommer senare på våren.
Båtfärd till Björnsö 12.8.2021
Under resan bekantar vi oss med familjen Sinebrychoffs tid på Björnsö.
Herrgårdsutflykt till Janakkala: Haga gård & Wanantaka gård 12.9.2021
Under utflykten bekantar vi oss med gårdarna Haga och Wanantaka i naturvackra Janakkala.
Resa till Köpenhamn i oktober
Resan för oss till Köpenhamns viktigaste kultursevärdheter och museum.
Konstmuseet Sinebrychoffs vänner rf 10 år!
Senare under året firas Konstmuseet Sinebrychoffs vänners 10-årigå resa. Under kvällen ställs alla
föremål och konstverk, som föreningen har donerat till museet, fram.
Jarmo Mäkilä: Matrix – Hardcore, presentation av utställningen i december
Presentation av utställningen till vänföreningens medlemmar.

MUSEETS PROGRAM
Konstmuseet Sinebrychoff, som följer statsrådets allmänna råd gällande restriktioner, fortsätter
med sitt normala program så fort dörrarna öppnas till publiken igen.
Andra våningens utställningsutrymmen har stängt t.o.m. slutet av november p.g.a.
fönsterrenovering.
Ändringar i programmet är möjliga. All aktuell information gällande evenemang finns på museets
hemsida.
Ni kan även ringa numret 0294 500 460 då museet är öppet eller skicka e-post till siffinfo@siff.fi.
Museets program är gratis för vänföreningens medlemmar!
Presentationer av utställningen På resa med konstsamlare, Vita källaren
Lördagar kl. 14 på finska och månadens första lördag kl. 13 på svenska.
Boka guidningar till utställningen På resa med konstsamlare
Boka egen guidning till utställningen per telefon 0294 500 500 (mån–fre kl. 10–14) eller e-post
forsaljning@fng.fi. Boka vänligen guidning senast en vecka före den önskade tidpunkten.

