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Vårens verksamhet

Bio:

”Mysteriet Picasso” filmvisning på Borgholms bio fredag den 17 mars.
Fritt inträde. Ta gärna med en vän.

Konst & Fika:

I maj åker vi söderut och besöker konstnärer och konsthantverkare. Följ
med på en trevlig heldag. Var med och välj ut konst till lotteriet.

Medlemsrabatter;

Borgholms bokhandel, Happy homes, Vackra ting, Önska & Färgladan.

Konst Clava på sociala medier:
Information hittar du på hemsidan och nyheter får du på facebook.

Hej pensionär

Fortsätt ditt medlemskap.

Läs mer nedan!
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BIO
Fredag den 17 mars kl 18:30 Borgholms bio. Fritt inträde, ta med en vän.
Mysteriet Picasso
VINNARE AV JURYNS PRIS I CANNES!
1955 lyckades Henri Georges-Clouzot övertala sin vän Pablo Picasso –
århundradets mest inflytelserika konstnär – att måla framför filmkameran.
Med nyskapande teknik kunde hela processen fångas utan att konstnären själv
stod i vägen. Resultatet är en häpnadsväckande, hypnotiserande och
oförglömlig filmupplevelse, där de fantasieggande bilderna tycks växa fram ur
tomma intet. Ett genis skaparkraft har fångats i själva rörelsen och ett halvt
sekel senare är filmen fortfarande en av de bästa konstdokumentärerna som
någonsin gjorts.
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Medlemsrabatter
Som medlem får du rabatt på;
I fyra butiker i Borgholm;
Karl Es färg, 20 % rabatt på konstnärsmaterial,
Borgholms Bokhandel, 15 % på konstnärsmaterial,
Galleri Vackra ting, 20 % på Orrefors Kosta Bodas ordinarie sortiment och
Önska, 20 % vid ett köptillfälle per år.
En butik i norr:
Färgladan 15 % rabatt på konstnärsmaterial

Alla rabatter gäller ordinarie pris, vid köpet uppger du att ditt namn och att du
är medlem i klubben.

Hej pensionär
Vi vill påminna alla som går i pension att det går bra att fortsätta sitt
medlemskap, vill ni det, skickar ni er privata mailadress till Gertrud Henricson
på Åkerboskolan. Medlemsavgiften betalar ni in på plusgiro 23 36 21-2.

Konst Clava på nätet
Medlemsblad (mail), den finns också och på vår hemsida
http://intinfo.borgholm.se/clava/ och på vår facebook
sida http://facebook.com/konstclava hittar du senaste nytt.
Vid pennan Gertrud Henricson
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