Nr 4, december 2018

Hej Zebravän,
Nu har årets mörkaste dag passerat men frosten håller oss kvar i sitt grepp. Marken i
park och koloni är frusen och staden lyser upp sig med tusentals små lampor. På några
ställen visar sig fortfarande lysande renar och rådjur från sina mest juliga sidor, och i
vårt galleri har vi avslutat årets crescendo. Med en stjärna i vårt fönster och Galleri
Zebras julsalong avslutades utställningarna för i år. Ett 20-tal utställare med många
uttryckssätt och i alla åldrar, precis så som vi vill ha det på våra samlingsutställningar.
Vi gläds åt den äldsta utställaren som passerat 90 och den yngsta som ännu inte fyllt
20, och konsten förde dom samman i 2018-års julsalong.

Nu passar vi på att stanna upp och funderar på vart vi är på väg, och hur kom vi hit.
Vilka vi var och vilka vi vill vara. Vår lilla ideella förening firar snart sitt nionde år i
Zebra-världen. Om vi fortsätter som vi gör just nu, vart kommer vi då att vara om fem
år? Under dom gångna åren har vi lyckats plantera vår Zebra-anda på väggarna, och
den märks även av dom som besöker oss. Våra utställare och besökare kommer gärna
tillbaka och utan dom skulle vi inte funnits när vi snart går mot ett jubileum. Tack till alla
som bär sitt strå till stacken.
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Planerade utställningar 2019,
På vårt planeringsmöte i början av månaden lyckades vi knåpa ihop en plan för det
första halvåret nästa år. Som vanligt lämnar vi mycket luft i planeringen för att få plats
med utställare som eventuellt kan komma till. Vi har redan fått en del förfrågningar och
anmälningar, och så våra samlingsutställningar förstås, som ni redan nu kan lägga in i
era kalendrar.
Februari

9 – 14

medlemsutsällning

Tema Djur

(buss på konsten)

Mars

April

Maj

23 – 28

samlingsutställning

Sävö -gruppen

2–7

separatutställning

Sandra Dahlberg

9 – 14

samlingsutställning 1)

Mini-utställning

6 – 14

samlingsutställning 1)

Vårsalong

18 – 25

samlingsutställning

Ása Jóhannsdóttir

18 – 24

samlingsutställning 1)

Sommarlängtan

1 ) Utställningar som arrangeras av galleri Zebra och om du vill delta i miniutställningen anmäl dig
till agneta@zebragruppen.se , anmälan till vårsalongen skickas till lillemor@zebragruppen.se och
sommarlängtan till gittan@zebragruppen.se

Nästa årsmöte,
Årsmötet är bestämt att hållas den 7 april kl 16, 2019. Mer information kommer när vi
börjar närma oss tiden för mötet.

Medlemsavgift 2019,
.............................................................................................................................................
Vill påminna om att vi har oförändrad medlemsavgift för 2019. Vill du fortsätta att stödja
oss, ber vi dig betala in medlemsavgiften, 250 kr på bankgiro 478 – 6109. Glöm inte att
ange ditt namn.
Är du ny medlem och har betalat medlemsavgift under senaste kvartalet, så gäller din
avgift för 2019 också.
.......................................................................................................................................
En Gott Nytt Zebraår till er Alla.
Följ oss gärna på Instagram också, ”gallerizebrasodertalje”
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