ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

Til:

Januar 2010

Bedriftskunstforeningene - medlemmer av RBR

RBR KUNSTSEMINAR PÅ JÆREN HOTELL PÅ BRYNE 13. - 14. FEBR. 2010
Styret i RBR inviterer herved alle medlemmer til RBR sitt kunstseminar for 2010.
Samtidig benytter styret anledningen til å invitere til RBR sitt årsmøte FOR 2009, som
gjennomføres på søndag morgen (se vedlegg).
Vi oppfordrer som tidligere alle foreninger til å sende også nye styremedlemmer på seminar.
Det er viktig at alle styremedlemmer får anledning til å motta faglig lærdom og erfaring.
Dette vil hjelpe de nye styremedlemmene i sitt arbeid for bedriftskunstforeningen.
Seminaret i 2010 inkluderer følgende:

overnatting fra lørdag til søndag

lunsj og 2 retters middag på lørdag

frokost og lunsj på søndag

kaffe og frukt i pausene begge dager

5 kunstforedrag

2 kunstnerbesøk

Omvisning på Bryne Kunstforening

Omvisning på det nye høyhuset i Bryne

Muligheten til å kjøpe kunst laget av foredragsholderne

Muligheten til å kjøpe lodd i RBR sitt kunstlotteri
Deltageravgiften blir som følger:
*
dobbeltrom pr. deltager:
*
enkeltrom pr. deltager:

kr. 1.695.kr. 1.995.-

Vennligst benytt påmeldingsblanketten ved påmelding og send faks til 51 69 27 27,
alternativt kan man melde seg på ved å sende en E-post til følgende adresse:
jof@nortrain.no eller til RBR sin hjemmeside: www.rbr-rapport.no
Du kan ta toget fra Stavanger med avgang kl. 08:10, eller Sandnes med avgang kl. 08:27.
Retur på søndag fra Bryne er kl. 16:12. Det er ikke felles transport til Bryne.
Med vennlig hilsen
Rogaland Bedriftskunstforeningsråd
_______________________
for styret
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PÅMELDING TIL RBR KUNSTSEMINAR 2010
For å melde på deltagere til RBR sitt kunstseminar 2010 må bedriftskunstforeningen ha betalt
medlemsavgift til RBR for 2009.
Det samme gjelder for bedriftskunstforeninger som skal delta på årsmøtet.
Alle medlemsforeninger kan melde på opp til tre (3) deltagere.
Man kan også melde på to (2) deltagere på en venteliste.
Ventelisten vil bli benyttet når påmeldingsfristen har utgått og det er ledige plasser.
NB:

Vi forventer som vanlig stor interesse for dette seminaret, og vi ber derfor om at
dere sender påmeldingen så snart som mulig, for at dere skal få plass.
Husk begrenset antall enkeltrom – prioriter dobbeltrom ved flere påmeldinger.

Siste frist for påmelding er ONSDAG 3. februar! – vi garanterer ikke ledige plasser!
De første som melder seg på vil raskt bli informert via E-post at de har fått plass, - de
som melder seg på mot slutten av påmeldingsfristen vil bli informert senest 05.02.10.

………………………………………………………….
BINDENDE PÅMELDING: RBR KUNSTSEMINAR – JÆREN HOTELL BRYNE
13.02 – 14.02. 2010
Bedriftskunstforeningens navn:…………………………………………………………………
Navn på kontaktperson:………………………………E-post adresse:………………..............
Deltager nr. 1:………………………….................... Enkeltrom / Dobbeltrom
Deltager nr. 2:………………………………………. Enkeltrom / Dobbeltrom
Deltager nr. 3:…………………………...................... Enkeltrom / Dobbeltrom
Følgende kan bo sammen:………………………………/……………………………………..
Venteliste nr. 1:………………………………………nr. 2:……………………………………
Send fax til: RBR v/Jens Olav Flobak tlf. 51 69 27 27
eller til følgende E-post adresse: jof@nortrain.no
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