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Vårens verksamhet

Konst & Fika:

Välkommen med. Vi åker 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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Välkomnä ätt foljä med pä värens

Konst & fikä

Torsdag 25 maj kl. 11.00 i Skogsby
På torsdagen inleds Södra Ölands Konstrunda. Ett 30-tal konstnärer och
konsthantverkare öppnar sina ateljéer. Alla Konst Clavas medlemmar är
välkomna att följa med på denna konstupplevelse, där vi dessutom
tillsammans kommer att köpa in ett antal vinster till årets konstlotteri!
Vi börjar med att besöka samlingsutställningen på Ölands Folkhögskola i
Skogsby kl. 11.00. De som vill samåka kommer till Borgholms torg kl. 10.30.
Vid utställningen kommer vi överens om vilka konstnärer vi vill titta närmare
på. Vi tar en paus på Strandnära Ekocafé i Stora Frö, där man kan köpa fika eller
lättare lunch. Vi räknar med att vara tillbaka i Borgholm vid 16-tiden. Ta gärna
med din partner eller en vän.

Välkomna!
Hör av dig om du kommer med, senast tisdag 23 maj.
Carina Tabbert, carina.tabbert@borgholm.se eller 0708-306018
Konst Clava
Borgholms kommunala Konstklubb
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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

Konst Clava
Borgholms kommunala Konstklubb

