Tallbovänner!

Äntligen, äntligen!
Hej!
Äntligen kan vi öppna vårt kära Tallbo igen!
Gissa om vi i styrelsen laddat med spännande
utställningar och trevlig underhållning i sommar!
Så välkommen att se och lyssna, ta en fika med
hembakat bröd och njut. En stor eloge till våra
värdpar som sköter allt ideellt!

Invigning av säsongen med vernissage 1,
äger rum lördag 21 maj kl 13.
Invigningstalare är Inger Vikström, ordförande i
vår förening Tallbos Vänner.
Presentation av konstnärerna vid entrén.
För musiken svarar Ovansjö spelmän.

Vernissage 2 sker lördag 18 juni kl 13,
med utdelning av Tallbo-stipendiet, till
minne av Ecke Hedberg och makarna Gurli
och Sigge Lindwall. Stipendiaten heter Emma
Holmgren, utsedd av Konstskolan, Gävle.
Presentation av konstnärerna vid entrén.
Torsåkers spelmanslag underhåller.

Vernissage 3 äger rum lördag 23 juli kl 13.
Presentation av konstnärerna vid entrén.
Musik Sandvikens spelmanslag
Tallbofoldern 2022
Foldrarna delas ut under april och maj. Dessa
kommer att finnas lite varstans i Gästrikland med
omnejd, samt skickas ut till er medlemmar.
Till den medföljer kallelsen till årsmötet. I den
presenteras sommarens utställningar och
program i sin helhet.
Sprid gärna extrafoldrarna som ni får till
intresserade.

Tallbo kommer som vanligt att ha öppet
lördagar och söndagar kl 13 – 17 under hela
sommaren. För grupper går det även att boka
för visning även under vardagar.
Entréavgiften är 50 kr för icke medlemmar.
Medlemmar har gratis inträde, så gör gärna
ett försök att värva nya medlemmar.
På hemsidan www.tallbo.se presenteras
i början av maj utställnings- och
underhållningsprogrammen för 2022.
Annonsering sker även löpande under
sommaren, bland annat i dagspressen.
Tallbo erbjuder en upplevelse av stämningen
i ett gammalt konstnärshem, där konst,
kultur, underhållning och kaffeservering
kan avnjutas i en vacker trädgårdsmiljö.
Medlemmar i Föreningen Tallbos Vänner
har, som alltid, fritt inträde under öppettider
till Tallbos utställningar och program under
hela sommaren.
Medlemsavgiften är 100 kr/medlem och
kan enklast sättas in på bg 5175-8720
eller betalas med Swish nr 1235381504.
OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn och
mobilnummer vid inbetalningen!
(Betalade du medlemsavgiften år 2021, då
vi inte hade någon verksamhet pga
pandemin, räknar vi dig som medlem
även i år; du behöver alltså inte betala i år)
Välkomna till ett nytt Tallboår!
För styrelsen i april 2022.
Inger Vikström, ordförande

