Syns inte bilderna? Klicka här...

Medlemsbrev Nr 1 - 2018

God Fortsättning på det nya året!
Psst! Medlemsaktiviteter längre ner...
Hoppas ni alla haft en skön jul och nyårshelg
med familj och vänner men även fått tid över för
miniatyrer.
Vi har ett härligt miniatyrår framför oss med
aktiviteter och Stockholms Miniatyrmässa lördag
17 mars.
I höstas drog vi igång med #miniatyrutmaningen2017 som går ut på att
skapa en miljö som ryms under en glaskupa med en bänk, några av oss
valde Kotte Toys bänk, andra valde andra bänkar/soffor. Under
#miniatyrutmaningen2017 hittar ni bilder på utmaningen samt på vår
Facebooksida och vårt Instagramkonto.
Ni som vill får gärna visa upp er utmaning på Gör Det Själv Bordet på
mässan lördag 17 mars, Scandic Anglais. Ingen röstning eller prisutdelning,
bara visa upp och inspirera.
Medlemskortet 2018 kommer att postas när ni betalt medlemsavgiften för
2018.
200 kr till Pg 407 12 52-3.
EFTERLYSNING!! Vi söker 2 nya styrelsemedlemmar och kanske Du är
intresserad eller någon du känner. Vi ser gärna att du är intresserad/kunnig
med att jobba med hemsidor, Facebook & Instagram. Hör av dig till:
info@miniatyrsallskapet.se så ser vi till att valberedningen får dina
uppgifter.
Vi ses under hösten, bästa hälsningar Styrelsen

P.S. Boka också 21 april, då hålls årsstämman. Denna gång på Hartwickska
huset, Sankt Paulsgatan 39A. Elisabet Hesseborn kommer att berätta om
hur hon lär sig om epokerna/stilarna hon är intresserad av och sedan
återskapar i miniatyr. Handlingar till stämman kommer i mars. D.S.

VIKTIG INFORMATION GÄLLANDE AKTIVITETER
Att tänka på när du anmäler dig till en kurs:
Din anmälan gäller först när du betalat in kursavgiften eller
anmält dig via Simple Signup
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

Hur kan man få föremål att se gamla ut - måndagen 29
januari
Alla har ännu inte haft möjlighet att gå kurs med Jonas Dahlberg, här
kommer en ny möjlighet. Jonas som vi lärt känna via IPMS, bygger mycket
fina dioramor. Ni kommer under denna kväll att få testa olika tekniker som
Jonas visar, på era egna föremål. Vill man se vad Jonas har byggt kan man
söka på Jonas Dahlberg Diorama, det mesta man då ser har han gjort.
TID: måndag 29/1 kl. 18.30 – 21.30
PLATS: Hemma hos Jonas, Hemgårdsvägen 12 i Sollentuna.
Vägbeskrivning: Pendeltåg till Sollentuna C och sedan 15 min promenad
genom villaområden.
TA MED: Några små föremål i olika material, t ex stolar, träkonstruktioner,
krukor, hinkar, plåtburkar som vi kan testa tekniker på. Grundmåla dem

innan så spar ni tid.
KOSTNAD: 150 kr
ANTAL DELTAGARE: Max 10
ANMÄLAN: Anmälan är bindande och görs till Marie Källberg, mail
marie-kallberg@telia.com telefon 08-7531461 kvällstid eller
070 001 73 69
BETALNING: 150 kr, ska betalas till Jonas på plats

AKTIVITETER I FEBRUARI

Lär dig göra parfymflaskor - måndag 5 februari
Vi träffas och lär oss göra parfymflaskor i miniatyr i olika storlekar, färger
och former.
TID: måndagen 5 februari kl 18:00 – ca 20:30.
PLATS: Östra Reals Gymnasium, rum A114, Karlavägen 79, Stockholm
KOSTNAD: 50 kr
ANTAL DELTAGARE: Max 10
ANMÄLAN:Simple Sign Up Länk
TA MED: Skärmatta, lampa, pincett, avbitartång, tandpetare, mycket
fantasi och en ask att förvara dina färdiga flaskor i.

Mitt 50-tal 21 februari
Kom med på en visning av Nordiska museets utställning Mitt 50-tal.
Utställningen ger en bred bild av det kvinnliga 50-talsmodet. Museet har
kvällsöppet så efter visningen kan de som vill samlas för en fika i
restaurangen.
Datum & tid: 21 februari och börjar kl. 18:00 men var gärna på plats tio
minuter innan så vi kan samla ihop gruppen.
Anmälan: Simple Signup Länk
sista anmälningsdagen är den 19 februari.

Kostnad: 50 kronor. Har du några frågor går det bra att kontakta Marie
Hosinsky på 08-25 93 62 på kvällstid.

AKTIVITETER I MARS

Stockholms Miniatyrmässa Lördag 17 mars
Tid: 10-15
Plats: Hotell Scandic Anglais T-bana Östermalmstorg – uppgång Birger
Jarlsgatan. Humlegårdsparken/Stureplan Ingång Scandic Hotell huvudentré,
1 tr upp.
Entrè: 80 kr. Barn under 12 år fri entré. Alla är mycket välkomna.
Miniatyrsällskapets medlemmar 40 kr (endast mot uppvisande av
medlemskort)
Förköp gärna din entrébiljett så går du före kön, SENAST 16/3:
Länk Biljetter
OBS! Vi kommer att ha kontantfri entré men du kan betala med SWISH och
betalkort i entrén.

Föredrag med Torsten/KotteToys, söndag 18 mars
Torsten berättar om sin historia kring sina stolar och hans resa i
miniatyrvärlden.
Datum: 18 mars
Tid: 12 – 14
Plats: Scandic Anglais plan 1 (där mässan är)
Kostnad: 50 kr/person
Anmälan: Simple Signup Länk
Minst: 8 pers max 20 personer

Visning Bergrummet med Cilla Hallbert, söndag 18 mars
Cilla (Minst.com) kommer personligen att visa runt Er på Stockholms nya
och fina leksaksmuseum. Cilla har varit med och skapat, renoverat
dockskåpen som finns i Bergrummet.
Datum: 18 mars
Tid: 15-17

Plats: Bergrummet på Skeppsholmen www.bergrummet.com
Kostnad: 50 kr subventionerat pris
Minst: 10 personer OBS! Bokas senast 16 mars
Anmälan: Simple Signup Länk

VILL DU KONTAKTA OSS I STYRELSEN SÅ TRÄFFAS VI PÅ:
Weronica Löhr (ordförande) 073-5024020
Marie Källberg (sekreterare) 08-753 14 61
Marie Hosinsky (kassör) 070-4839816
Christina Ragnö (ledamot) 070-765 81 56
Catharina Stjerngranat (ledamot) 070-359 73 43
Anna Werner (suppleant)
Christina Lombard (adjungerad)
Hemsida: www.miniatyrsallskapet.se
Instagram: Instagram/miniatyrsallskapet
Facebook: Facebook/Miniatyrsallskapet
Pg 407 12 52-3

Medlemsavgift 200kr/år

Miniatyrsällskapet
E-post:massa@miniatyrsallskapet.se
www.miniatyrsallskapet.se

LIKE

TWEET

FORWARD

Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår
hemsida eller gjort inköp från oss.

www.miniatyrsallskapet.se

Du får det här mejlet eftersom du registrerat dig på vår
hemsida eller gjort inköp från oss.
Avsluta prenumerationen

