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Kansallinen

Taidetapahtuma

NIKSIBETONI
-kurssi

10.7.2021
Tervetuloa koko perheenä luomaan
katuliiduilla yhteistaideteos!
Paikasta tiedostamme lähempänä sähköpostitse ja nettisivuilla.

Raimo Flink järjestää kesällä Lempäälän Niksigalleriassa 1-2 päivän niksibetoni kursseja.
Kurssihinta 50—100 €, hinta sisältää
materiaalit.

Huomio!

Pirkkalan taideyhdistyksen jäsenille 20% alennus jäsenkorttia
vastaan!

Alun perin toukokuulle suunniteltu

Lisätietoja

taideluento siirtyy

Raimo Flink 0400 626860

syyskaudelle!
Tiedotamme ajankohdasta tarkemmin seuraavassa
tiedotteessa.

Facebook: Raimo Kalevi Flink

Luennon aiheena:
- ripustusvalmius JukkaTuominen
- siveltimet työvälineenä Heli Manner

www.pirkkalantaideyhdistys.fi
pirkkalantaideyhdistys1@gmail.com

Kesänäyttely

- Rönnvik Rönnvikin viinitila
Hämeenlinnantie 270, Laitikkala
Pirkkalan Taideyhdistyksen juryttämätön kesänäyttely 1.6. – 31.8.2021
Näyttelytila on Rönnvikin vanhan tallirakennuksen vintillä, suuruudeltaan noin 250 m2.
Talli on hirsiseinäinen, sisäseiniä myöten. Alakerrassa sijaitsevat toukokuussa 2021 avautuva Bistro sekä talliputiikki. Näyttelytila on auki joka päivä koko näyttelyn ajan viinitilan
aukioloaikoina.

Näyttelyn käytännön asioiden organisointia ja ripustamista varten keräämme etukäteistietoa jäsenten halukkuudesta tuoda töitään tähän kesänäyttelyyn. Kesänäyttelyä ei jurytetä.
Ilmoitathan halukkuudestasi Pirkko Lindforsille.
Jäsenillä on myös tilaisuus esitellä töitään, tekniikoitaan, tekotapojaan tai vastaaviaan, tästä sovittava Pirkko Linforsin kanssa. Ilmoita siis myös halukkuudestasi taiteilija- tai muihin
esittelyihin. Tapahtumista julkaisemme ohjelmakalenterin Pirkkalan taideyhdistyksen nettisivuille .
Teosten tuonti la 29.5.2021 klo 12.00—15.00, jos lauantaina ei pääse mahdollisuus tuoda
myös su 30.5..2021 klo 12.00—14.00

Teosten tulee olla ripustuskuntoisia. Teostietolapuista toinen teoksen takana ja toinen teipattuna siten, että sen voi kääntää näkyviin etupuolelle. Lomakkeita on tulostettavissa kotisivuilta.
Kesänäyttelyä koskevat tiedustelut ja ilmoittautumiset 15.5 mennessä!
Pirkko Lindfors
040 030 2939
69piko@gmail.com

Taideretki Rönnvikiin
su 15.8.2021 Klo 11.00 - 18.00
Hintaan sisältyy:

Hinta yhdistyksen jäsenille 24€ ,
muille 34€.
Ilmoitathan kiinnostuksestasi
Pirkko Syysjoelle
050 327 8569

pike.syysjoki@gmail.com



Bussimatka Pirkkalasta Rönnvikiin



Pirkkalan taideyhdistyksen kesänäyttely
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Opastettu viinitilanäyttely



Viini– ja juusto maistelut



Bussimatka Suupantorille Pirkkalaan

Rönnvikin
viinitila

Kuva: Rönnvikin viinitilan sivuilta

Rönnvik on vanha 1860luvulta samalla suvulla ollut
maatila Pälkäneen Laitikkalassa. Viinitila siitä tuli vuonna
1995 ensimmäisten joukossa,
kun Suomen alkoholipolitiikka
vapautui hieman. Helmikuussa
myönnettiin valmistuslupa ja
pari kuukautta myöhemmin
myyntilupa tilalta viidelle suomalaiselle tilalle. Tänä päivänä
näistä alkuperäisistä viinitiloista on jäljellä kolme.

Viinimyymälän lisäksi tilan matkailutarjonta vuosien myötä monipuolistui nopeasti,
vanhaan talliin avautuivat kahvila ja lähituotemyymälä ja kahvilan oheen kaksi suurta
juhlasalia kokoustiloineen. Parikymmentä vuotta sitten kunnostettiin myös vanha tallinvintti juhla-, tanssi- ja näyttelytilaksi.
Tila on suosittu matkailukohde ympäri vuoden, kävijämäärä on vuosittain keskimäärin 15-20 tuhatta. Tilan pihapiiri on kaunis ja rauhallinen paikka viettää kesäpäivää
tilan antimista nauttien. Pihapiirissä on 25-vuotisjuhlien yhteydessä avattu tilan historiasta kertova monipuolinen näyttely. Tallinvintillä on myös pysyvä pontikkapannunäyttely.
Taidenäyttelyjä on tilan vintillä ollut vuosittain parinakymmenenä kesänä. Pirkkalan
taideyhdistys on siellä ollut aikaisemminkin.

Tänä päivänä tilalla valmistetaan paljon palkittuja, monia eri marjaviinejä eri makeusasteilla, winecoolereita, pontikkaa, calvadosta, liköörejä, oluita ja limppareita. Uutuutena tänä vuonna tilalle avautuu kahvilan yhteyteen bistro, josta saa maukkaita
paikallisista hyvistä raaka-aineista valmistettuja annoksia.
Lisäbonuksena ravintoloitsija tarjoaa meidän yhdistyksemme jäsenille kahvilan ja bistron ruokatuotteista (ei alkoholi) 15 % alennuksen jäsenkorttia vastaan.

LuontoAIHEInen
KESÄNÄYTTELY
6.6. – 15.8.2021
Kesällä 2021, avataan virallisesti Anian koulun ympäristöön rakentunut yhteisöllinen
tilataideteos, Anian lintupuisto. Anian koulun isossa salissa on esillä Pirkkalan Taideyhdistyksen jäsenten lintu- ja luonto aiheinen taidenäyttely sekä kahvilan tiloissa on
Henna Palinin luontoaiheinen valokuvanäyttely.
Anian lintupuiston suojelija on istuva pormestari Marko Jarva ja hän avaa tulevan kesän näyttelyt.
Avajaisten yhteydessä on musiikkiosuus. Sandy ja Amalia Ahjo, Anian Lintupuistonsekä Pirkan polut hankkeiden esittely, johon Anian Lintupuisto on linkitetty.

Muutokset ohjelmaan mahdollisia vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi.
Avajaiset: su 6.6.2021, klo 12 - 16
Missä: Anian koulu, Anian rantatie 886, Pirkkala
Näyttely avoinna: 6.6. - 15.8, kesä sunnuntaisin, klo 12 - 16

REKISTERIVASTAAVA
Rekisterivastaavana toimii nykyisin Pirkko Syysjoki.
Osoitemuutokset tulee ilmoittaa osoitteeseen
pike.syysjoki@gmail.com.

