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מידעון חודש פברואר 2020
מיפגש חברות האגודה בבת ים
ביום ג'  17.3.2020 ,נקיים מיפגש נוסף לחברות האגודה ,והפעם במכון לאמנות בת ים  ,רח'
שמחה הולצברג ( 18פינת רח' ראשונים  )3בבת ים.
בתכנית המיפגש:
 החל מ  16:45נקיים פגישת חברות וכיבוד קל . ביקור בתערוכת "אשה" של קבוצת מיפגשים הנערכת במקום הרצאתה של שולמית רון  " :אשה – אמנות ,אומנות ושיויון זכויות".מאחר ובאירוע זה אין לועד הוצאות למעט הוצאות הכיבוד ,המיפגש יהיה בחינם לחברות
האגודה.
המחיר לאורחות יהיה  20ש"ח .
ע"מ לאפשר לנו להיערך כראוי ,נא ליידע באימייל או בטלפון לחברות הועד ,אם בכוונתך
להשתתף.
קול קורא למורות  -תזכורת
בסיום שבוע סדנאות מוצלח ומהנה ,אנו מתחילות בהכנות ובארגון לקראת סדנאות הקיץ של
האגודה .אנו חוזרות שוב על פניתינו למורות ולכל מי שמעוניינת להעביר סדנה ,להגיש
הצעותיהן לסדנאות שייערכו בסוף חודש יוני/תחילת יולי בירושלים ,וכמו כן לסדנאות יומיות או
מתמשכות (סדנאות בנות מספר מיפגשים) לאורך השנה.
נשמח לשמוע מכן  .אנחנו פתוחות לרעיונות והצעות חדשים וחדשניים לסדנאות ,ונשמח לעזור
לפתח אותם ,במידת הצורך.
השבת אבידה
במהלך הסדנה שהתקיימה באשדוד ב  , 15.1.2020אבד חוט מאריך עם רב שקע של האגודה.
אם מישהי מצאה ,אנא הודיעונו.
סדנת סשיקו
כפי שהודענו לכן במייל נפרד ,אנו נמצאות במו"מ עם אמן סשיקו יפני לקיום סדנה במסגרת
סדנאות הקיץ .אין לנו עדיין תמחור לסדנה מאחר וטרם סוכמו כל הפרטים אך יש להניח שמחיר
הסדנה יהיה כמחיר סדנאות הקיץ בכללותן.
האמן מבקש להביא עמו את החומרים לעבודה בסדנה .אנו מבקשות לדעת ,כעיקרון ,האם
תהיינה מוכנות לשלם סכום של  $65לקיט בנוסף למחיר הסדנה.

הזמנה לביקור בתערוכה .....
אתי דוד מזמינה אתכן לתערוכתה "מבעד לבדים" בספריה ע"ש סוראסקי באוניברסיטת תל
אביב

קבוצת "קדרון " מעלה את התערוכה "בהשראת אומן" ומזמינה אתכן לבא לראות.

שושי רימר משתתפת בתערוכה קבוצתית ברעננה ,ומזמינה אתכן לביקור בתערוכה

