Medlemsbrev nr 3, 20 mars 2015

Ny medlem
Välkommen vår nya medlem: Cheryl White. Cheryl bor i Garda, kommer från Australien
och har ett eget företag ” Made by Cheryl”. Cheryl syr upp för många textila konsthantverkare på Gotland.
Nu är vi 91 betalande medlemmar för 2015. Tipsa gärna dina textilt aktiva vänner om
medlemskap i vår förening.

Nya styrelsen:
•
•
•

Ulla Johansson är nu styrelsens nya kassör (Eva Larsson är extern kassör).
Kerstin Siggelin har ansvar för kurser och workshops och arbetet med
Textilrundans kort.
Aira Lee har ansvar för utställningen och arbetet med utställningsgruppen och
temat FÄRG.

TG-Flaggor
Vi har tryckt upp blå-vita TG-flaggor och nu har vi 6 kvar till ett pris av 500 kr. Hör av
dig till mig, Ninni, om du vill ha en inför sommarsäsongen!

Stipendium
Textil Gotlands stipendium för kurser och utbildning
• Stipendieansökan sänds till styrelsen senast den 30 april.
• Stipendiet kan sökas av den som varit medlem i föreningen under minst ett år.
• Stipendiet kan sökas av den som önskar vidga sina kunskaper inom det textila
hantverket och den som önskar öka sina kunskaper inom textil företagsamhet..
• Stipendiesumman är 5 000 kr/år och kan delas till flera sökande
• Stipendiet avser endast att bekosta hela eller del av kursavgift.
• I ansökan specificerar den sökande sitt syfte med kursen.
• Uppgifter om kursavgift och kursplan bifogas i ansökan.
• Stipendiater redovisar, efter kursen, delar av innehållet digitalt och/eller på
nästa årsmöte.

Utställning 2015
26 medlemmar är nu anmälda till sommarutställningen.
Utställningen kommer att äga rum i Helena Kedjas gallerilokal vid LEVA i Visby.
Tema:
SIDEN, SAMMET, TRASA, LUMP.
Tid:
11 juli-2 augusti. kl. 11-18 varje dag.
Vernissage 11 juli. Barbro Lomakka inviger i år!
Nästa möte för utställningsgruppen blir den 23 april.
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Skaparfestivalen 7 mars i Hemse
Det blev en succé i år igen! Lotteriet inbringade 2 100 kr till utställningens budget.
Två bord med info och en dator med rullande bildspel om TG och medlemmarnas
produkter. Vid borden deltog 9 medlemmar under dagen. Festivalen var välbesökt med
fler besökare än förra året.

Kurser och workshops
”Blå historia” lördag 21 mars kl 14.
Vår nye medlem Johan Söderlund har föreläsning för oss medlemmar. Om indigo
och vejde och dess historia och litet jeans och designhistoria.
Plats Solbergaskolan i Visby. Anmälan till Ulla Persson.
”Textilt återbruk i färg” 19/4
Malin Sjöstrands kurs ”Textilt Återbruk”.
Tid:

Söndag den 19 april kl 10 - 15 i Solbergaskolans slöjdsal i Visby.

Vi kommer att jobba med två skjortor/blusar, som ni tar med själva. Malin har
band, spetsar, mindre tyger, knappar, blixtlås och många plagg som inspiration.
Anmälan till Malin på mejl sjostrandmalin@gmail.com eller telefon 070-7706665
senast 10 April!
Art Week v 34
Vecka 34 är Art Week i Gotland. Ska vi vara med?
Styrelsen diskuterar mera på nästa styrelsemöte 23 april.

Förslag på nya kurser och föredrag hösten 2015:
•
•
•
•
•
•

Färgningskurs av broderigarn i silke och ull (Britt och Annika G.)
Kurs med Åsa Ganell om färg
Kurs i grundläggande datakunskap
Heldag med unga entreprenörer.
Studiebesök i Stockholm i höst bl.a med besök på Ostasiatiska museet och ev.
Vävoperan..
Studiebesök med tema färg hos medlemmar på sensommaren.

Gemensam reklam
Nytt infokort har Ulla Johansson komponerat. Det kommer som PDF-fil till oss alla och
vi kan dra ut själva. Sedan trycker vi ex för Turistbyrån mm.’

Textilrundan 2015
Ninni, Aira och Kerstin Siggelin har ansvar för sammanställning av text/karta till korten
som ska ut före påsk. Birgitta Bergstén väger och distribuerar därefter.
Kartan med info kommer också att läggas in på hemsidan.
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Hemsidan
Ulla arbetar kontinuerligt för att förbättra vår hemsida.
Du klickar på MEDLEMMAR längst upp i menyn så kommer vår medlemslista fram med
medlemmar sorterade på efternamn i bokstavsordning.
• Klickar man sedan på medlemmens namn så kommer en presentation av dennes
verksamhet och egen hemsida t.ex.
• Maila alltså dina önskningar ang. hemsidan till: johansson_ulla@telia.com.

ETN (European Textile Network)
Nu ligger allt på deras hemsida. Alla TG-medlemmar kan gå in på den med vårt lösenord:
(username): Nygren, password: 22444.

Facebook.
Ulla Persson är den i styrelsen som nu har ansvar för FB, men alla styrelsemedlemmar
är administratörer. Så om du vill lägga in något foto eller text, hör gärna av dig till någon
av oss!
God Ny Textilvår!
Önskar Ninni
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