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Kære Prokkmedlem

 

Jeg håber I har det godt, nyder sommeren og er i godt gang med jeres værker. Der har været lidt 
stille fra min side, det beklager jeg! Jeg har været dybt fokuseret på det puslespil som er 
placeringer og den personlige sparring. Der er derfor rigtig mange informationer i dette 
nyhedsbrev. Hvert afsnit med ny information har derfor en overskrift markeret med fed skrift. 
Vigtige datoer er understreget

 

Besøg 
Flere kunstnere har udtrykt ønske om at se lokalerne med egne øjne. Landet er åbnet mere op, så 
jeg synes vi skal koordinere nogle ture til amtssygehuset. Det er stadig så tidligt i processen, at 
man kan nå at give ønsker til placering. Bemærk dog at det i sidste ende er mig, der endeligt 
beslutter værkernes placering.

Hvis du har interesse i at se lokalerne, så skriv mig en mail på jeanetttagara@gmail.com

 

Fernisering: 
Ferniseringsdatoen er fastlagt. Det bliver lørdag den 5. september, så sæt kryds i kalenderen. 
Tidspunktet er endnu ikke fastlagt.

 

Fondssøgning 
Vi har desværre fået afslag på vores fondsansøgninger, så det er ikke muligt for ProKK at leje en 
lift eller andre hjælpemidler til opsætningen. Vi opfordrer deltagerne til at gå sammen om at skaffe 
stiger og lignende.

 

Vagtplan 
Det er også tid til at påbegynde udstillingens vagtplan. Jeg ved der er flere deltagere, som 
kommer fra andre byer, derfor må I meget gerne melde tilbage om I ønsker at hjælpe til med 
ferniseringen eller om I kan passe udstillingen inden d. 30. juli

 

Presse 
jeg er i gang med at lave pressearbejde og I må derfor gerne sende mig fotos af værkerne eller 
processen. Hvis I har idéer til hvordan vi bedst får fortalt folk om udstillingen, så modtages de 
med kyshånd og det samme hvis I har nogle kontakter som I kan dele.

 

Her slutter et kompakt nyhedsbrev

God arbejdslyst!

 

Med venlig hilsen

Jeanett Tagara 


