Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2012
År 2011 firade vi vårt 10-årsjubileum och ännu återstår en aktivitet. Ni som var med på festen
i oktober vet vad det gäller. Alla som var medlemmar vid tiden för festen dvs. 29 oktober
2011 kommer att få en handgjord Moraklocka i skala 1:12. Klockorna har tillverkats exklusivt
för Miniatyrsällskapet av Bespaq och kommer inte att finnas till försäljning. Tanken var att
klockan skulle delas ut under festen och resterande på Nifstamässan dagen efter. Leveransen
blev dock försenad pga. att företagets ägare hastigt gick bort. Nu är de snart på väg, men vi
vill spara portokostnader och delar därför ut dem på nästa Nifstamässa i mars. De som inte
kan hämta den där, kommer att få den hemskickad.
Så till våra olika aktiviteter i början av det nya året. Vi har tillägnat tre kurser på temat Japan.
Först ut blir det ett föredrag och rundvandring med Petri Tigercrona på Östasiatiska museet.
Petri kommer att prata om japansk inredning och design. I mars kommer han att ha en
endagskurs där vi bygger ett japanskt rum med skjutdörrar och tatamimattor. Senare i vår
håller PiaMaria kurs där vi tillverkar sushi, så att det finns mat att sätta på bordet i rummet vi
byggt. Även om man inte planerar att bygga ett japanskt rum, kan man ha glädje av besöket
på Östasiatiska museet. Petri är en underhållande och kunnig föredragshållare väl värd att
lyssna på. I februari ses vi och pysslar tillsammans och det är ett bra tillfälle att lära känna
andra medlemmar och kanske avsluta påbörjade projekt.
Vi har några kommande aktiviteter som ni redan nu kan skriva in i kalendern. Den 21april
blir det föreningsstämma och nästa medlemsbrev kommer att innehålla mer detaljer. Den
8 -10 juni håller Tine från Holland tre separata endagskurser med tillverkning av en
ringpärm, fotoalbum i läder samt en bok med dolt smyckeskrin. Ni som besökte Nifstamässan
i oktober kunde titta på modellerna för de tre kurserna. Titta gärna på vår hemsida, där finns
bilder på det vi ska göra på kurserna.
Till sist vill vi påminna om årsavgiften 200 kr för år 2012. Bifogat finns
inbetalningskortet. Glöm ej uppge ditt namn vid inbetalning.
Väl mött önskar Styrelsen
VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter kl. 19.00 på vardagar
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61
Anette Åhlstad (kassör) 0171-54 225
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 08-768 62 22
Anna Werner 08-6600401 och Weronica Löhr 073-5024020
Agneta Wallers (webbmaster) 08-647 16 04
Hemsida: http://www.miniatyrsallskapet.se
e-post: info@miniatyrsallskapet.se Pg 407 12 52-3

Dockskåp & Miniatyrer

Dockskåpshistoria på svenska av Birgitta Lindencrona
Sätt in 210 kr (175 kr + posto) på vårt Pg 407 12 52-3
och ange namn och adress så kommer boken på posten.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs:
• Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag, får du inte tillbaka kursavgiften om det
inte finns någon annan på väntelistan som kan ta din plats
• Kom ihåg att alltid avboka dig även om aktiviteten är gratis för det finns ofta en
väntelista
Tack för att du följer de här rutinerna. Det är till glädje för andra och även för kursledaren
som förberett och införskaffat material till sina elever.

FÖRSTA ANMÄLNINGSDATUM FÖR DESSA AKTIVITETER: Torsdagen

den 12 januari.

AKTIVITET I JANUARI
Föredrag om det Japanska rummet med Petri Tigercrona tisdagen den 31 januari
Föredrag och visning om byggande och inredning i Japan med utblick mot Kina och Korea.
Vi kommer både att lyssna på Petri i hörsalen och sedan vandra runt i museet. Här får vi lite
bakgrund och förståelse för hur man bor och lever i Japan. Något som vi som vill senare får
chansen att förverkliga genom att bygga och inreda ett rum i skala 1:12.

TID: Tisdagen den 31 januari kl.18.00 - ca 20.00
PLATS: Östasiatiska Museets entré på Skeppsholmen, samling kl. 17.45
KOSTNAD: 100 kr inklusive entréavgiften till museet.
TA MED: Många frågor.
ANTAL DELTAGARE: Max 30 personer.
ANMÄLAN: till Monica Ericsson på 08-510 508 83 (efter kl. 19.00) eller via e-post till
monica.ericsson@sobi.com senast måndagen 23 januari.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse, senast den 26 januari.

AKTIVITET I FEBRUARI
Pysselträff – söndagen den 19 februari
Årets andra aktivitet är en pysselträff. Vi träffas och pysslar tillsammans, men var och en tar
med sig sitt eget pyssel. Meningen med pysslet är att vi ska träffas, prata och lära känna
varandra. Håller du på med ett projekt och har stött på något problem kanske du här kan få
hjälp med att lösa detta. Det kommer att finnas massor av pärlor i olika storlekar, färger och
former som får användas i era miniatyrprojekt eller köpas i påsar till självkostnadspris. Vi
kommer att vara i en ljus och luftig lokal i Röda Korsets sjukhus nya lokaler i Bergshamra i
Solna. Föreningen bjuder på kaffe och smörgås.

TID: Söndagen den 19 februari kl.12.00 – 16.00
PLATS: Lokalen ligger på markplanet (plan 1) i Gåskolan, Röda Korsets sjukhus, kvarteret
Sfären, Bockholmsvägen 1 Solna/ Bergshamra. Vägbeskrivning är T-bana till Universitetet,
buss 540, gå av vid hållplats Sfären. Sjukhuset ligger rakt framför er. Alternativ T-bana till
Bergshamra, södra uppgången. Promenera Gamla Stockholmsvägen mot Bockholmen (ca 10
min). När du gått under motorvägen ser du sjukhuset på vänster sida. Det finns bra parkering
nära ingången för er som kommer i bil.
KOSTNAD: 40 kr. Kaffe/te och smörgås ingår.
TA MED: Arbetslampa, underlägg att arbeta på, ditt projekt, dina verktyg och vad du tror dig
behöva.
ANTAL DELTAGARE: Max 20 personer.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 8 personer.
ANMÄLAN: Till Christina Ragnö på mail christina@lillaskuggan.se eller tel. kvällar 08-15
40 50 eller mobil 070-765 81 56, senast fredagen 10 februari.
BETALNING: Kontant betalning på plats.

AKTIVITET I MARS
Bygg ett japanskt rum med Petri Tigercrona - lördagen den 10
mars
Heldagskurs där vi inreder ett rum i klassisk japansk stil med stråmattor, skjutdörrar och - om
vi hinner – möbler. Vi utgår från ett färdigt skåp som vi målar med typisk japansk färgskala
och därefter inreder. Ni som under tidigare år gått kurs för Petri, vet att han är en jättebra
lärare med stor erfarenhet av att bygga hus/rum i skala 1:12, så missa inte detta tillfälle.

TID: Lördagen den 10 mars kl. 11.00 – 17.00
PLATS: Östasiatiska museets hörsal, Skeppsholmen
KOSTNAD: 750 kr inkl material samt kaffe/ te
TA MED: Matsäck samt verktyg för att arbeta i tunt trä, kartong och papper (kniv, linjal
penna, vitt lim etc.).
ANTAL DELTAGARE: Max 12 deltagare.
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 6 personer.
ANMÄLAN: Till Petri Tigercrona på tigercrona@hotmail.com senast söndagen 4 mars.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse, senast den 7 mars.

