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A Kiskunfélegyházi Képző- és Iparművészek Közhasznú Egyesülete
2011. évi programja
A 2011-es év során havi rendszerességgel mutattunk be egyéni és csoportos kiállításokat
közösségi helyszíneinken. Az év minden szerdáján és csütörtökén 17-21 óra között
folyamatos foglalkozásokat rendeztünk, kezdő és haladó tagjaink, valamint az érdeklődők
részére, grafika, festészet és kerámia területén. Programjainkhoz három ingatlant használunk
műterem és kiállítótérként, amelyeket Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatától béreljük
jelképes összegért.
Kiskunfélegyháza Kazinczy u. 1. – Alvógaléria és alkalmi műterem
Kiskunfélegyháza Petőfi tér 2. – Központi közösségi helyünk, itt állandó kiállítások
rendszeres foglalkozások folynak.
Kiskunfélegyháza Petőfi u. 7. – A Petőfi emlékházhoz kapcsolódó ingatlan. Folyamatos műtermi munkáknak ad helyet, szabadtéri programok színhelye.
Megvalósított programok, kiállítások:
Március 11. A Holló László Képzőművész Kör 50. születésnapját 5 alapító és jelenleg is
aktív tagjának kiállításával ünnepelte. Kkfháza, Szakmaközi Művelődési Ház.
http://felegyhazi-hirek.hu/?q=content/holl%C3%B3-l%C3%A1szl%C3%B3ra-f
%C3%A9legyh%C3%A1za-d%C3%ADszpolg%C3%A1r%C3%A1ra-eml%C3%A9kezett-v
%C3%A1ros
http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/eletet-visznek-a-kirakatokba-368086
Április 14. Tavaszi virágünnep. A Kiskun Múzeum felkért minket, hogy virág témájú
kiállításunkkal gazdagítsuk programjukat.
http://kis-kunsag.hu/http:translate.theofthe.com/s_!
news/i_kis_kunsag_12/i_tavaszi_viragunnep___kiskunfelegyhaza_+_kepek_571/t_Tavas
zi%20vir%C3%A1g%C3%BCnnep%20-%20Kiskunf%C3%A9legyh%C3%A1za
%20+%20K%C3%89PEK/index.html
Április 27. A Holló László Képzőművész Kör tagjai havonta kapnak lehetőséget arra,
hogy kötetlen beszélgetésen vegyenek részt az érdeklődőkkel.
http://kis-kunsag.hu/hun/s_!
news/i_kis_kunsag_12/i_kotetlen_beszelgetesek_a_kepzomuvesz_kor_alkotoiva_17211/t_K
%C3%B6tetlen%20besz%C3%A9lget%C3%A9sek%20a%20k%C3%A9pz%C5%91m
%C5%B1v%C3%A9sz%20k%C3%B6r%20alkot%C3%B3ival/index.html
Május 18-22. Városalapítók Napja rendezvénysorozatának részei voltunk:
Rajzpályázat kiírása a város és kistérsége területén. Kirakat galéria, a beadott
pályamunkák bemutatása a központ kirakataiban, eredményhirdetés, díjazás, körséta a
megnyitó alkalmával.
http://kis-kunsag.hu/http:translate.eclipsefreeonline.com/s_!
news/i_kis_kunsag_12/i_kirakat_galeria_17509/t_Kirakat%20gal
%C3%A9ria/index.html
http://felegyhazikozlony.hu/?p=11871
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http://kis-kunsag.hu/http:translate.freepsoriasisreport.com/s_!
news/i_kis_kunsag_12/i_kirakat_kiallitas_17436/t_KIS-KUNS%C3%81G%20%20Kirakat%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s/index.html
Május 21. 100 méteres festés a főtéren.
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=504
Július 21-30. Egyesületünk bemutatkozott a 2011-es Művészetek Völgyében Kapolcs.
http://budapestterminal.hu/fesztival/esemeny/6512-kiallitasok-a-muveszetek-volgyeben
Nyári alkotótáborok: 18. alkalommal a tiszaalpári önkormányzat szervezésében.
Egyénileg több helyszínen is Mezőmadarason, Dunapatajon, Kunszentmártonban.
Szeptember 10. A XIII. félegyházi Libafesztivál rendezvényihez kapcsolódtunk egy
csoportos kiállítással és nyitott foglalkozásokkal: linómetszés/nyomtatás, festés
nagyméretű vászonra a téren.
http://felegyhazitv.hu/?q=liba%C3%A9telekkel-versengtek-csapatok-1
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=560
Szeptember 17. Szakrális Művészetek Hete keretében a Nyitott templomok éjszakáján
szakrális képzőművészeti kiállítás a Szent István Templomban.
http://felegyhazikozlony.hu/?p=17437
http://felegyhazitv.hu/?q=nyitott-templomok-%C3%A9jszak%C3%A1ja
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=550
December 1-22. Art - Turka kiállítás és vásár
http://felegyhazitv.hu/?q=ismet-megnyilt-art-turka
http://www.felegyhazi-muveszek.hu/?page_id=550
http://felegyhazitv.hu/?q=content/art-turka-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-ny
%C3%ADlt

