Pav 11 Møde 06/10 2015
Maija, Kasper, Brian og Ursula
Julies udstilling.. vi må få en opdatering fra Carina om hvordan det havde gået.
Brian – fint at se processen hvordan kollagerne blev skabt, Julie sad og arbejdede i pavillonen.
Feedback fra Julie?
Er depositum betalt?
Hvordan ser vægene ud efter Julies udstilling?
Er det solgt nogle billeder?
Kims udstilling:
Han er mere etableret end vi normalt ville have til at udstille, og har vundet et pris fra Statens
Kunstfond.
Denne udstilling er baseret på et legat.
Han har sendt ud to pressereleaser, Ursula har lige skrevet et som hun sender ud.
FB event lavet.
Plakat er lavet og Johan printer den og mødes med Kasper på torsdag inden fernisering. den
skal hænges op i vinduet.
fern 8 oktober 18-20
johan har lavet flyers, maija kan printe og skære på arbejde
Brians udstilling, Maria ansvarlig
En sanse installation – Brian fortæller baggrund og hvordan den vil blive sat op.
Fern. 6 november (også Johans fødselsdag!) åbent til og med 22 nov.
Johan har lavet plakat.
Ursula har fået tekst.
December
Ingen udstilling pga af jul.
Juletræ!!
Johan og Kasper kigger på at bygge bænke.Vi skal købe materialer ca 1500kr – Mathias har vi
penge til dette?
5 december - Julemarked for alle, og ender med julefrokost for medlemmer
- udenfor langs hegnet, gløgg og æbleskiver.
- Ursula, Johan, ?? vil orden med hvordan det vil fungere
- plakater &promo
- alle laver en madret og tager med
Fremtiden:
Finde events der sker i byen som vi kan deltage i, til eksempel mode ugen i februar.
Besøge/sende e-mails skoler og fortælle om os.
Printe og hænge op flere plakater – Mathias, har vi penge til dette?
Ursulas ansøgning blev nedslået. Hvordan får vi støtte?
Maria har gået en fundraisingkursus som har været meget givende.
Hvordan har det fungeret den sidste tid?

Alle synes det har gået godt den seneste tid.

