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Iloista syksyä hyvät vallonit!
Syksy on hyvä aika innostua kaikesta uudesta. Tänä syksynä etsimme, kartoitamme ja metsästämme
aktiivisesti vallonihistoriaa, valokuvia, musiikkia, tarinoita, käsitöitä ja taidetta. Onko sinulla
vallonisukusi perintöä tallessa? Haluaisitko valottaa sitä meille? Haluaisitko osallistua vallonien
historiaa, osaamista ja taidetta esittelevään näyttelyyn Belgian suurlähetystössä 28.2.–14.3.2014?
Jos sanot OUI tai huokaiset: kyllä! niin nyt on aika toimia. Ehdota meille Aleksis Kiven päivään
mennessä millaisia aarteita haluat esiin tuoda. Yhdistyksen hallitus tekee aarteista listan, jonka
pohjalta valikoimme esineet, taulut, tarinat ja teokset. Mikään ei ole liian pientä – tarjolla on
miniatyyrimaalauksia, eikä vaatimatonta. Ideoi ja ehdota siis! Tässä jäljempänä vielä tarkemmat ohjeet
kuinka toimia…
Seuraavia tapahtumia kalenteriin jo merkittäväksi:
-

Ehdotukset valloninäyttelyyn 10.10. mennessä
Porvoon mitalla - joululauantai 7.12.2013
valloninäyttely Belgian suurlähetystössä 28.2.–14.3.2014
vuosikokous Porissa toukokuussa
Ruotsin valloniyhdistyksen matka Valloniaan lokakuussa 2014: kiinnostaako lähteä &
kiinnostaako yhteinen, suomalainen kylkiäismatka?

Kaikkea postia, ilmoittautumisia ja ideoita odotamme saavamme: fi.vallon@gmail.com osoitteeseen.
Kiitos kaikille jäsenmaksunsa jo maksaneille!
Muistutus: Jäsenmaksu on 20 euroa, joka kannattaa maksaa oitis yhdistyksen tilille FI44 2012 1800
0168 34 NDEAFIHH.
Huomaattehan myös, että jos teillä on hyviä ideoita valloniretkiksi tai yhteisiksi tapahtumiksi, otamme
niitä ilolla vastaan.
Innostavien tapaamisten ja tapahtumien toivossa,
Helena Miettinen & vallonihallituksen väki
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Vallonitaidetta-näyttely 2014!
Retkien lisäksi suunnittelemme vallonien jälkeläisten taidenäyttelyä Belgian suurlähetystöön keväällä
2014. Tässä vaiheessa pyydämme vallonitaidetta tai historiallista esineistöä, valkokuvia, tarinoita
omistavia (kuvataide, kirjallisuus, valokuvat, käsityöt jne.) tai taiteilijoiden sukulaisia ilmoittamaan
joko Joukolle, minulle tahi oheisin linkin kautta, mikäli haluaa esittää jotakin teosta näyttelyyn.
Valitsemme näyttelyssä esiteltävän taiteen meille esitettyjen teosten joukosta. Kannattaa olla rohkea
ja ehdottaa, siten saamme kokoon luovan ja ajatuksia herättävän näyttelytarinan.
Nyt on aika ehdottaa! Odotamme ehdotuksianne Aleksis Kiven päivään mennessä. Kiitos!
Ehdotukset ja valokuvat yms. sähköpostitse, puhelimitse tai oheisen lomakkeen myötä.
Tästä kyselylomakkeelle: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1027533&chk=3RG73H4W
Näitä tietoja sähköisellä lomakkeella kysytään:

Vastaajan tiedot:
Sukunimi
Etunimi
sähköpostiosoite
Vallonitaiteilijan nimi
Lisää tietoa taiteilijasta ja teoksista:

Onko teillä mahdollisuutta osallistua Belgian suurlähetystössä keväällä 2014 järjestettävään
näyttelyyn?
kyllä
ei
Tähän voitte luetella mahdollisten teosten nimet, joita ehdotatte näyttelyyn? Esim. maalaus,
nimi: perhonen xxx, vuosi 1968, omistaja: Katri Hynynen jne. Tähän olisi hyvä laittaa myös
koko, mikäli teos on suuri.
Kiitos! Tiedot voi myös lähettää: Jouko Vuori, fi.vallon@gmail.com, 0400 85 2019, tai postitse: Jouko
Vuori, Iltamantie 7 B 25, 05810 Hyvinkää.
Tai minulle suoraan: Helena Miettinen: helena.miettinen@amke.fi

