Miniatyrsällskapets medlemsbrev nr 1 år 2015
Hoppas att ni all haft en skön och avkopplande Jul- och Nyårsledighet och längtar efter lite
miniatyraktiviteter.
Glädjande nog kommer det att bli en mässa igen på Hotell Anglais den 22 mars och denna
gång med två utställare från utlandet. Carol Mann återkommer med sin fina keramik och José
Gomez ställer ut med sina designväskor i skal 1:12. Han kommer också att erbjuda en kurs
med tillverkning av en resväska. Se mer detaljer nedan.
I januari bjuder Gunilla Tronje in till ännu en fantastisk blomsterkurs som man inte får missa.
Den här gången blir det en Mönjelilja/Clivia som tillverkas.
I februari besöker vi Operans kostym- och rekvisitaförråd i Gäddviken, Nacka. Det är en unik
aktivitet som kräver en gruppbokning och vi hoppas att ni som jobbar kan ta ledigt. Visningar
kan tyvärr inte fås på kvällstid eller helger.
Boka också in den 18 april för då blir årets föreningsstämma. Mer information om den
kommer i nästa medlemsbrev.
Vi hoppas naturligtvis att ni alla vill vara kvar i föreningen och inbetalningskortet för år 2015
är bifogat. Hör gärna av er med förslag och önskemål om nya aktiviteter. Ring någon av oss
eller mejla till info@miniatyrsallskapet.se . Vi vill kunna erbjuda det ni helst vill göra.
Väl mött önskar Styrelsen

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Monica Ericsson (ordförande) 08-510 508 83 efter 19.00 på vardagar
Marie Källberg (sekreterare) 08- 753 14 61
Marie Hosinsky (kassör) 070-4839816
Ma-Lou Mathias (vice ordförande) 070 799 1021
Anna Werner 08-6600401
Weronica Löhr 073-5024020
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.

AKTIVITETER I JANUARI
Gör en Mönjelilja med Gunilla Tronje – söndagen den 25 januari
Vi gör en miniatyr i papper av en Mönjelilja/Clivia. Det är en ståtlig krukväxt, som odlats
sedan mitten av 1800-talet. Den blommar på försommaren i lysande gulröd färg i kontrast till
de mörkgröna, glansiga bladen.
TID: Söndag den 25 januari kl. 10.00-14.00.
PLATS: Iggesundsvägen 52, Enskede.
KOSTNAD: 400 kr.
TAG MED: Utrustning enl. lista som Gunilla skickar efter anmälan till kursen. Gunilla
bjuder på kaffe och smörgås i pausen.
ANTAL DELTAGARE: Max. 5personer.
ANMÄLAN: Till Gunilla helst på mail: gunnar.tronje@comhem.se men det går också att
ringa på tfn: 08-86 08 07, senast tisdagen den 20 januari.
BETALNING: Betalning sker på plats. Gärna jämnapengar.

AKTIVITETER I FEBRUARI
Studiebesök på Operans verkstäder i Gäddviken – tisdagen den
17 februari
I Gäddviken finns Operans förråd och ateljéer med dekorverkstad, utrymmen för repetitioner
och kostymlager. Här skapas alla scenografier och rekvisita. Här målas alla fonder för hand
och här finns ca 100 000 kostymer och 10 000 par skor i förråden. Ta chansen att se allt detta
under vårt studiebesök där.
TID: Tisdag den 17 februari kl. 13.00 - ca 14.00.
PLATS: Kvarnholmsvägen 56, Nacka. Tag buss 402 från Slussen mot Nacka. Kliv av vid
hållplats Gäddviken. För avgångstider se www.sl.se. Med bil från Stockholm City: Ta
Stadsgårdsleden, 222, mot Värmdö. Sväng vänster in på Kvarnholmsvägen.
KOSTNAD: 80 kr. Föreningen sponsrar resten.
ANTAL DELTAGARE: Min. 15 personer.
ANMÄLAN: Till Ma-Lou Mathias på mail: ma-lou.mathias@comhem.se eller på mobil:
070-799 10 21, senast tisdagen den 10 februari.
BETALNING: Betalning sker på plats. Gärna jämnapengar.

AKTIVITETER I MARS
Lär dig bygga en väska med Jose-Maria Gomez –
fredagen den 20 mars eller lördagen den 21 mars

Väskans mått är 55 x 30 x 17 mm. Det tar ca 4-5 timmar att bygga väskan med lås. Se
färgbilder på Miniatyrsällskapets hemsida www. miniatyrsallskapet.se. I kursen ingår allt
material. Du får även lära dig att gör alla lås och de "gyllene" detaljerna på väskan som syns
på bilden ovan. Det finns även ett litet kit med samma byggteknik att köpa för
430 kr samt ett startkit för 480 kr, se bilden nedan.

TID: Fredag den 20 mars kl.16.00-20.00
och/eller lördagen den 21 mars kl.10.00–15.00 med paus för egen medtagen lunch.
PLATS: Kvartersgården på Vallatorpsvägen 16 B i Täby. Ta buss 611 från tunnelbanestation
Danderyds sjukhus eller Mörby Centrum. Åk till Erikslund. Gå över gatan och följ
Vallatorpsvägen fram till första husgruppen på höger sida, gula trähus. Mitt i gruppen vid
gästparkeringen är kvartersgården. Åker du bil kan du parkera vid ICA Dragonen. Gå sedan
Vallatorpsvägen enligt beskrivningen ovan.
KOSTNAD: 900 kr/ kurstillfälle
TA MED: Arbetslampa, liten pincett, liten tunn pensel, några borrar på 0,4 mm. Lunch på
lördagen.
ANTAL DELTAGARE: Max 10 personer
MINIMIANTAL: För att kursen ska bli av måste minimiantalet anmälda vara 5 personer.
ANMÄLAN: Till Christina Ragnö tfn: 08-15 40 50 eller e-post: christina@ragno.se senast
den 13 mars. Tala om vid anmälan om du vill köpa något av det extra ”kiten”. Du är anmäld
när du fått bekräftelse från Christina.
BETALNING: Pengarna tillhanda på föreningens Pg 407 12 52-3 så fort du fått en
bekräftelse.

Stockholms Miniatyrmässa - söndagen den 22 mars
Nu är det dags för vårens mässa och denna gång blir den inte inställd för nu är restaurangen
klar på Hotell Anglais. Vi kommer att ha två utländska utställare. Carol Mann kommer
tillbaka med sin underbara keramik och José Gomes ställer ut sina vackra läderväskor. Han
kommer även hålla kurs på fredag och lördag (se separat inbjudan)
TID: Söndag den 22 mars kl.10.00-15.00.
PLATS: Scandic Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23. Tunnelbanestation Östermalmstorg,
uppgång Stureplan
KOSTNAD: 50 kr, vid uppvisande av giltigt medlemskort i Miniatyrsällskapet
(medlemskortet för år 2014 är giltigt t o m april 2015). Utan medlemskort ordinarie mässpris
60 kr.
TA MED: Giltigt medlemskort.
ANTAL DELTAGARE: Obegränsat.
ANMÄLAN: Behövs ej, det är bara att komma.
BETALNING: Betalning på plats. Gärna jämna pengar.

