LIGE NU OG HER
CPH PhotoFestival: Pavillonen udstiller resultatet af de to dages fotoworkshop med SplitArt.
Udstillingen åbner torsdag d. 4 kl. 12 og varer frem til mandag d. 8 juni.
Vi har åbningsreception fredag d. 5 kl. 16.00
Åbningsvagter:
Torsdag d. 4: kl. 10-16 – Maria og Maija / kl. 16-20 Jeanett
Fredag d. 5: kl. 16-20 – Johan / fernisering kl. 16.00 hvor alle der kan kommer.
Lørdag d. 6: kl 12-16 – Maija
Søndag d. 7 kl. 12-16 – Ursula
Mandag d. 8: kl. 16-20 - ?? Hvem kan ??

Udstilling:”Imaginary Lands” af Olivier, fernisering lørdag d. 13. kl. 13.00-17.00. Han vil gerne have hjælp
til at holdeåbent et par dage i de to efterfølgende weekender. Byd gerne ind, hvis du kan hjælpe 

LIGE DEREFTER:
Udstillinger:
Juli måned: Beatrice Nordén, akvarel. Vil udstille én uge i juli med fernisering den 3 juli. Kan vi hjælpe med
at holde åbent en ekstra weekend eller nogle ugedage.
Maleprojekt: Veijalåner pavillonen til maleprojekt for Frederiksberg bibliotek sidste uge i juli: mandag d. 27
juli til søndag den 2. august. Dette vil koste frederiksberg bibliotek 1400kr.
August måned: Pavillonen fejrer fødselsdag med plakatudstilling og lagkage.
Afhængig af om vi får nogle andre udstillere kan plakatudstillingen enten være kortvarig eller vare hele
måneden.
Johan prøver at samle alle plakaterne som pdf-filer i en mappe og sender til Mara asap, så der kan printes
på skolen. Hele den ene væg bliver fyldt med A3 plakater og måske to store A1 plakater på den anden væg.

DET DER LIGER ER HÆNDT
Fotoworkshoppen med Split Art:
-

Super god og professionel workshop forberedt af SplitArt
Knap så velforberedt af Pavillonen, selvom vi var i god tid pga af lokale og kommunikationsmangel
Maija står for et program til næste workshop, så det bliver mere prof fra pavillonen side.
Der var meget at lære og man kunne sagtens bruge en dag til bare fotografering – måske bare lidt
mere tid til at tage selve billederne
Workshoppen skal være på plads minimum en måned før
Vi skal arrangere et møde med splitart til evaluering.

DERNÆST OG LIGE EFTER
Webside-workshop: Når Mathias har overskud i kalenderen, kan vi begynde at tænke på denne
workshop – kan måske afholdes i september/oktober

DET MED STORT
Overtagelse af lejekontrakt:
Vi skal have et møde med slots- og ejendomsstyrelsen angående overtagelse af lejekontrakt. Det betyder
dyere husleje, mere ansvar, men også flere muligheder. Derfor skal nogen af os sætte os ned og forberede
til dette møde, hvor vi skal have lagt en forretnings strategi / udviklingsstrategi / budget mm.
Mødet med Slots- og ejendomsstyrelsen skal ligge inden juni er omme og vi vil foreslå de sidste dage i juni.
Vi skal derfor ha sat os ned i ugen op til og lagt en plan.
Maria, Maija, Kasper og Mathias vil stå for dette møde. Hvis flere skulle være interesserede i at deltage i
strategiplanlægningen er man meget velkommen.

DET MED SMÅT, MEN GODT
Johan laver flyers til fredag d. 5 juni
Begynder på at lave layout til GO-CARDS
Vi skal alle begynde at samle vinglas sammen, som vi kan bruge til ferniseringer i pavillonen
19-24 juli pavillon byggeprojekt. Johan og Kasper (Maria) – HVEM KAN OG VIL DISSE DAGE?

