Kunstnerhuset KARAVANA
Ind i kunsten – ud i verden

NYHEDSBREV 2019
Vi er nu rigtig godt i gang med 2019 og har langt om længe afsluttet
julen og juleshowet, som vi spillede for en udsolgt sal i starten af
februar. Det var som altid en fest. Tak for opbakningen og tak til alle jer
som kom forbi KARAVANA og festede sammen med os. Vi har også
som traditionen tro afholdt Nytårstaffel for vores frivillige – en STOR
TAK til jer for de hjælpende hænder i løbet af 2018!

Alle skuespillerne sang om hvad det er som gør jul til noget særligt.
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Sidste års tema var KARAVANAs 25-års Jubilæum – i år er det
Fællesskab i huset og sociale relationer som vi har fokus på.
Det kommer vi blandt andet til at arbejde rigtig meget med, når vi skal i
gang med vores SKULPTURPARK, som vi har fået fondsmidler til at
gennemføre – det bliver så spændende og vi er allerede begyndt at
lave mini-skulpturer og arbejder nu med 3-deminsionelle former inde i
atelieret.
Temaet Fælleskab i huset og sociale relationer har også fået os til at
gentænkte vores daglige struktur og måden vi organiserer os på,
hvilket har medført nogle ændringer, som er blevet taget rigtig godt
imod af vores kunstnere.
For eksempel fejrer vi kunstnernes fødselsdage samlet inde i cafeen
en gang i kvartalet og ikke afdelingsvis og individuelt. Alle kunstnerne
spiser nu også frokost sammen i pauserne inde i cafeen – og allerede
nu ser vi nye relationer opstå. Vi er også afsted på vores gåture hver
eneste dag og om onsdagen kører vi til Vimby og er med i kaffeklubben
derude. Sammen med Kompetancecenter NORD er vi på fællestur den
1. torsdag i hver måneden.
Vi har også valgt at holde TEMADAGE sammen med vores kunstnere 3
– 4 gange om året. Den første af slagsen havde vi i torsdag og det var
en kæmpe succes! Meget imponerende hvordan der blev gået til den i
grupperne, hvor der blev arbejdet med FÆLLESSKAB.
Temadagen sluttede vi af sammen med Bente Holt, som igen kom forbi
med sin guitar.
Ny afdeling på KARAVANA; Samspil -og sangskriverværksted
En ny afdeling er skudt i gang på KARAVANA, som indtil videre i opstartsfasen foregår om onsdagen inde i KARAVANAs musiklokale.
Der bliver også stadigvæk afholdt Kor på KARAVANA hver fredag fra
10:00 – 11:30. Det er www.musikundervisning.dk som afholder koret,
så har det vækket nogens interesse eller har I yderlige spørgsmål, så
kontakt endelig musikskolen. Næste hold starter nu på fredag d. 1.
marts.
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Bibliotek
Vores værksted har vi lavet om og indrettet til et bibliotek, hvor man
kan søge inspiration eller bare slappe af med en god bog i pausen.
Vi søger derfor efter relevante bøger om musik, teater og billedkunst –
så har I nogle liggende, som I ikke længere bruger, tager vi imod med
kyshånd.
Sidst, men ikke mindst har vi budt velkommen til en hel del nye
kunstnere, mens vi har taget afsked med andre.
Ændringer i personalegruppen på KARAVANA.
Der er lavet ændringer i personalegruppen her fra februar 2019.
Fremover er vi således tre faste medarbejdere mod tidligere fire.
Af de tre er en på fuldtid og to på deltid. Derudover har vi medarbejder
på 8 timer.
Vi har tilpasset personalets arbejdstid på KARAVANA på en sådan
måde, at KARAVANA fortsat kan levere et godt og udviklende tilbud for
kunstnerne.

D. 11. april har vi årets første bal – FORÅRSBAL.
Så sæt endelig X i kalenderen allerede nu!
Husk at I kan finde relevante datoer mm. inde på vores hjemmeside
www.kunstnerhusetKARAVANA.dk eller følg os på Facebook
kunstnerhuset KARAVANA

Mange forårshilsner
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