Som medlem får du:
- chans att vinna god konst
- rabatterade konstinköp på galleriet
- inbjudan till konstresor
- personligen information om galleriets verksamhet
- möjlighet att delta i seminarier och föreläsningar
- inbjudan till vissa förvernissager vid galleriet
- förtur till föreningens arrangemang
- inbjudan till festliga sammankomster
- en eller annan överraskning

Som medlem gör du:
- en insats för att sprida kännedom om
Bergdala Konstgalleri och dess verksamhet

2017
25/2-12/3
Kaj Engström – skulptur, målningar
18/3-9/4
Anna Werner – teckningar
Karin Landin Larsson – målningar
22/4-7/5
Stina Lindskog – målningar
19/8-3/9
Kerstin Cedell – målningar, grafik
Anders Dahlberg – målningar
16/9-1/10
Lars Palm – målningar/grafik
14/10-29/10
Remus Wilson – målningar
4/11-19/11
Anders Kappel – målningar/objekt

_______________________________________________
c/o Inga-Lill Bergfeldt, Åkerövägen 11, 352 61 VÄXJÖ
Årsavgift: enskild medlem 200 kr, org. 400 kr
Plusgiro: 618 31 76-4
Information och medlemsärenden:
Inga-Lill Bergfeldt, kassör 0470-617 87, 0708-19 07 89
Berit Höjelid, ordf. 0470-625 01

Med reservation för eventuella programändringar

Bergdala Konstgalleri
Hemsida: www.bergdalakonstgalleri.se
E-post: ake.kjellsson@comhem.se
Öppettider: lör och sön 13.00-16.00 under annonserad utställningsperiod eller enl. överenskommelse per tel 0470-617 87, alt 0733-68 73 05
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