Program Seminar 2009 Kronen Gård
Forfatter: Bjarte Hetland<bjarte@enternett.no>

RBR inviterer til Kunstseminar 14. og 15. februar 2009 på Kronen Gård Hotell ? Sandnes.
RBR inviterer til Kunstseminar 14. og 15. februar 2009 på Kronen Gård Hotell ? Sandnes.
Nedenfor følger foreløpig program. Invitasjon med påmeldingsskjema vil bli sendt ut i begynnelsen
av januar, men sett av disse dagene allerede nå. Det er begrenset antall plasser, så vær klar
med påmeldingene når invitasjonen kommer.
RBR KUNSTSEMINAR 14 - 15. FEBRUAR 2009
KRONEN GÅRD HOTELL - SANDNES
Program
Lørdag 14.02.09
kl. 09:30 Fremmøte og innsjekking - kaffe
kl. 10:00 Åpning av seminaret, presentasjon av RBR, deltagere og forelesere

kl. 10:15 ? kl. 11:15 Foredrag av kunsthistoriker og kunstner Harald M. Antonsen ?
?Lys & farge ? ? del 1
kl. 11:15 Kaffe, frukt

kl. 11:30 ? kl. 12:15 Foredrag av kunsthistoriker og kunstner Harald M. Antonsen ?
?Lys & farge ? ? del 2
kl. 12:30 Lunch ? innsjekking ? salg av lodd til RBR-kunstlotteri
kl. 13:30 ? kl. 14:30 Foredrag av billedkunstner Cathrine Gilje - ?Fra idé til kunstverk ?
kl. 14:30 Kaffe, frukt
kl. 14:45 Avreise til Sandnes Sentrum ? felles transport i buss.

kl. 15:00 Deltagerne deles opp i to grupper:

15:00 og 15:45 Vitensenteret - omvisning og foredrag om keramikken i Sandnes
15:00 og 15:45 Rammehjørnet - foredrag og demonstrasjon av innramming.
16:30 Galleri Gann - åpning av Erik Green utstilling, omtale ved Trond Borgen.
kl. 17:30 Retur til Kronen Gård Hotell
kl. 17:45 Salg av kunst av foredragsholderne og lodd til RBR kunstlotteri.
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kl. 19:00 Forfriskning i baren
kl. 19:30 Felles middag på hotellet
Søndag 11.02.07
kl. 08:00 ? kl. 09:30 Frokost
Årsmøte:
kl. 09:30 ? kl. 10:15 Årsmøte 2006 for RBR
Seminar:
kl. 10:30 ? kl. 11:30 Foredrag av Trond Borgen ? ?En kunstkritikers hverdag?
kl. 11:30 Pause ? kaffe, frukt ? salg av kunst og lodd - utsjekking
kl. 11:45 ? kl. 12:30 Foredrag av billedkunstner Ellen Kalvig - ?Fra ide til kunstverk ? del 1
kl. 12:30 Lunch og salg av kunst og lodd - utsjekking
kl. 13:30 ? 14:30 Foredrag av billedkunstner Ellen Kalvig - ?Fra ide til kunstverk ? del 2
kl. 14:30 Kaffe, frukt og trekning av RBR kunstlotteri.
kl. 15:00 Slutt på seminar

NB: Det tas forbehold om eventuelle endringer i programmet
RBR inviterer til Kunstseminar 14. og 15. februar 2009 på Kronen Gård Hotell ? Sandnes.
Nedenfor følger foreløpig program. Invitasjon med påmeldingsskjema vil bli sendt ut i begynnelsen
av januar, men sett av disse dagene allerede nå. Det er begrenset antall plasser, så vær klar
med påmeldingene når invitasjonen kommer.
RBR KUNSTSEMINAR 14 - 15. FEBRUAR 2009
KRONEN GÅRD HOTELL - SANDNES
Program
Lørdag 14.02.09
kl. 09:30 Fremmøte og innsjekking - kaffe
kl. 10:00 Åpning av seminaret, presentasjon av RBR, deltagere og forelesere

kl. 10:15 ? kl. 11:15 Foredrag av kunsthistoriker og kunstner Harald M. Antonsen ?
?Lys & farge ? ? del 1
kl. 11:15 Kaffe, frukt

Program Seminar 2009 Kronen Gård

2 av 5
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