Medlemsbrev juni 2019
Hej alla medlemmar!
På vårt senaste styrelsemöte pratade vi en hel del om medlemsutställningen som nu är nära
förestående. På lördag 6/7 kl 13 är det vernissage och Kerstin Siggelin invigningstalar.
Varje dag har vi textilloppis, där intäkterna går till välgörande ändamål. Dela gärna med er av garn
och tyger, handarbetsböcker, ofärdiga projekt eller annat med textil anknytning. Man lämnar vid
inlämningen av alster onsdag 3 juli kl 17-19 eller under utställningens öppettider. Det man lämnar
skall vara helt, rent och prismärkt.
I samband med utställningen har vi också lite andra evenemang, i samma lokal:
9/7 kl 18-20 Musikkväll med Matti Vuorinen
16/7 kl 12-17 Workshop ”Ta vara på spillet” med Ann-Charlotte Malm och Carina Norderäng
23/7 kl 18-20 Musikkväll med Matti Vuorinen
30/7 kl 18 Föreläsning om boro (japanska trastextilier) med Petra Holmberg
När utställningen plockas ner har vi en liten knytisfest och hjälps åt att städa. Alla är välkomna,
även ni som inte ställer ut! Mer info kommer från utställningsgruppen.

Tack till Elfrida Ahlby som har gjort den snygga affischen!
…..............................................................
Vi planerar en medlemsresa, preliminärt 30 eller 31/8. Då vill vi åka till några av våra medlemmar,
gärna sådana som håller på med återbruk eftersom årets tema är ”Textil och miljön”.
Nästa års tema är ”Fibrer”.
Vi arbetar också vidare med planerna på en kurs i mönsterkonstruktion och en i
produktfotografering.

…..............................................................
Vi har börjat spåna och fantisera kring att ha en egen lokal, gärna tillsammans med andra
föreningar som t ex Broderiakademin, Hemslöjden och/eller Öppna ateljéer. Det skulle vara fint att
ha en lokal där vi kan ha styrelsemöten, förvara dokument och annat, anordna workshops,
utställningar och föreläsningar. Tipsa gärna om ni känner till någon lämplig lokal.
…..............................................................
Följ och gilla gärna Textil Gotland på Instagram och Facebook. Känner ni till textilt verksamma på
Gotland som inte är medlemmar så berätta gärna om föreningen.
…..............................................................
Ninni Westerman har två Textil Gotland-flaggor som man kan köpa för 350 kr/st.
…..............................................................
Till sist vill jag gratulera Ann-Charlotte Malm och Anna-Stina Purk som är årets stipendiater!
Ann-Charlottes kurs i digitalt företagande och Anna-Stinas helgkurs i tovning redovisas på årsmötet
i februari.

Glada hälsningar i sommarhettan

Carina Norderäng
Ordförande

