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NYA STYRELSEN
Det är ju ett tag sedan årsmötet då KIN fick en delvis
ny styrelse.
Anders Alm, ordförande, ett år kvar
Pia Schmaltz, kassör ett år omval
Lill-Marie Mellberg, ledamot ett år kvar
Amanda Mendiant, ledamot nyval två år
Lena Larsson, ledamot ett år kvar
Catharina J Berg, suppleant nyval två år
Ulrika Tapio Blind, suppleant nyval två år

jubilarens val

after work

Fredag 25 november klockan 18-21 har vi årets Afterwork på Quality Hotell i Luleå. Vi har som vanligt hyrt
in oss i Kajutan där det brukar bli ganska välfyllt. KIN
bjuder på maten men dryck får ni stå för själva. Kom
välfylld med goda idéer och uppslag.

galleri y
I april 2018 kommer KIN att ha sin första utställningsperiod på Galleri Y på Sunderby FHSK. Lars
Lennart Stenberg har tagit på sig projektledartröjan.
Han behöver några som hjälper till. Så alla ni som vill
bidra till föreningens aktiviteter och göra nåt för era
konstnärskompisar kan anmäla sig till honom. Första
utställningen är tänkt att vara en medlemsutställning
där alla som vill får vara med. Men de exakta formerna
för detta har vi inte bestämt ännu.

workshop artists´book

Hans Sundvall inviger Jubilarens Val. Foto: Eva Nordlund

Jubilarens Val fick i år flytta ut till den riktiga Konsthallen, närmare bestämt till det som kallas Galleriet.
Om detta var anledningen till att det såldes mer än
vanligt kan man inte veta. Nio verk blev sålda. Staffan
Pihl, Kerstin Nyman, Elisabeth Linna Persson, Leif Å
Larsson, Olle Martinsson, Monika Eriksson, och Ulrika Lundmark var de utvalda.

web för jubilarens val
Nu är det bara Luleå Kommuns jubilarer som har möjlighet att välja konst via utställningen på Konsthallen
i Luleå. Vi har länge diskuterat att utvidga Jubilarens
Val till fler kommuner, Region Norrbotten och även till
företag. Det är praktiskt svårt att genomföra om man
tänker sig en fysisk utställning.
Styrelsen arbetar därför på en web där vi kan presentera konst för Jubilarer. Det svåra blir att marknadsföra
den och verkligen få Jubilarer att gå in på den och välja
konst istället för något annat.
Om den ska sjösättas så måste den vara välfylld med
bra konst. Vi återkommer med information och direktiv när vi hunnit längre. Vi hoppas kunna presentera en
skiss på hur webben ska fungera på AW den 25 /11.

Björn Larsson lektor på Konsthögskolan höll en två
dagars workshop om Artists´book på KKV. Fyra
KIN-medlemmar, två fotografer och en KKV medlem deltog. Det verkar ha varit en mycket uppskattad
workshop. Nu ser vi fram emot att få se de färdiga
böckerna vid något tillfälle.

hemsida och facebook
Om ni vill ha något publicerat på KIN:s Facebook så
kan ni kontakta Anders Alm, fotograf@andersalm.se
Om ni vill ha ut information på vår hemsida om utställningar eller kurser så är det Anna Almqvist som är
ansvarig, info@annaart.se.
Jag ser att det är många av er som inte har någon bild
där ni presenteras på hemsidan. Maila en bild till Anna
så ordnar hon resten.

