Helle Helmich 2020

Kunstnergruppen
Corona

Kunstnergruppens historie
Foreningen blev stiftet den 29. april 1976 med navnet Holbækgruppen. I
1989 blev gruppen enig om at ændre navnet til Kunstnergruppen Corona.
Corona betyder krone og er den lysende skive omkring solen.
Formålet med at stifte foreningen er, at samle arbejdende seriøse
fritidskunstnere så de sammen kan arbejde med deres kunst, og afholde
fælles udstillinger.
Aktiviteter
På foreningens hjemmeside coronagruppen.dk finder man generelle
informationer om gruppens aktiviteter. Hjemmesiden opdateres jævnligt,
og man finder her bl.a. de planlagte aktiviteter for det indeværende år. Her
finder man også foreningens vedtægter.
På hjemmesiden vil man også kunne få lagt billedere af sin kunst op. Der
er ligeledes oprettet en Facebook-gruppe, som jævnligt bliver opdateret.
Der arrangeres så vidt muligt kunstweekender i løbet af året samt en årlig
udflugt.
Der afholdes gruppemøder den 1. torsdag i hver måned, undtagen i
januar og i sommermånederne, juli og august. På møderne vil der være
information fra bestyrelsen samt mulighed for at drøfte foreningens
arbejde og dele kunstoplevelser med gruppen.
Foreningens generalforsamling afholdes, så vidt muligt, på mødet i marts
måned.
Der er mulighed for at deltage i Paletten om mandagen fra 10-16, hvor
gruppens medlemmer kan sidde og arbejde med sine værker. I Krukken,
hvor der arbejdes med ler, er der ligeledes mulighed for at komme om
mandagen og tirsdagen fra kl. 10-16 samt torsdag aften fra kl. 18.30 til ca.
21.00. Der er ingen samlinger den torsdag, hvor der er gruppemøde.

Udstillinger
I løbet af året vil der være mulighed for at udstille sammen med andre af
gruppens medlemmer i foreningens efterårsudstilling.
Melder man sig til at deltage i udstillingen, så melder man sig samtidig til
at sætte udstillingen op og tage den ned igen. Ligeledes skal man deltage
i en vagtordning. Der opkræves et udstillingsgebyr, som betales ved
tilmelding.
Som medlem af Kunstnergruppen Corona har man mulighed for også at
udstille på forskellige udstillingssteder i Holbæk kommune.
Dit bidrag til foreningen
Som medlem af Kunstnergruppen Corona forventes det, at man aktivt
deltager i foreningens aktiviteter og arbejde og at man, så vidt muligt,
møder op til gruppemøderne. Det er ønskeligt, at man på tværs kan drøfte
og delagtiggøre gruppen i sine betragtninger om sin kunst.
Man skal respektere og acceptere de forskelligheder og synspunkter de
enkelte medlemmer har.
Man kan altid tage kontakt til bestyrelsen, hvis man har gode ideer til ting
der ønskes drøftet af bestyrelsen – og man har altid mulighed for at
komme med ideer til gruppemøderne.
Indmeldelse
Indmeldelse i foreningen sker til kassereren med oplysning om navn,
adresse, telefonnummer og mailadresse. Kontingentet indbetales, når der
fremkommer nærmere besked fra kassereren.

Velkommen til gruppen

Kontaktinformationer
coronagruppen.dk
Formand Lena Larsen
Mobil: 50715084
Mail: lena_mlarsen@hotmail.com
Næstformand Merete Taagaard
Mobil: 21646329
Mail: taagaard.nielsen@mail.dk
Kasserer Alice Hvid
Mobil: 20133068
Mail: alicehvid@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Steen Nielsen
Bestyrelsesmedlem Jytte Steffensen
Kontingent
Årligt medlemskontingent kr. 300,00 (2021)
Udstillingsgebyr kr. 300,00 (2021)
Coronas bankkonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 0534706

