HÖLLVIKENS KONSTHALL
Fotevikens Museum (vid Vikingamuseet)

ART FOR LIFE
Utställningen som bidrar till barnen i södra Afrika
De åtta konstnärerna som skänker del av sin konst är:
Katarina Berndtson – Birgitta Godlund - Ronny Johnsson –
Alf p´ - Elisabeth Ohlström – Marita Occelli –
Johannes Nielsen – Lena Murbäck

Vernissage lördag 4/12 och söndag 5/12 kl 12 - 17
Utställningen pågår t.o.m. den 9/1 2011
www.scandartgallery.com

ART FOR LIFE
Höllvikens Konsthall hjälper barnen i
södra Afrika till ett bättre liv
Nu slår vi och konstnärerna tillsammans ett slag för barnen i södra Afrika genom
att sätta upp utställningen ”Art for Life” som är ett bidragsprojekt under Star for
Life. På hemsidan www.starforlife.se finner du en mängd information om Star for
Life projektet. Behovet av hjälp är enormt stort för att kunna stoppa hiv och ge
barnen i Afrika en rimlig chans till överlevnad och ett bättre liv. Bidragen är vädigt
direkta. Allt går oavkortat till barnen. För en s.k. bidragsstjärna, som är på 200
kr, kan ett barns skolgång finansieras under ett helt år. Det går till så här. Varje
konstverk som ställs ut på ”Art for Life” utställningen stjärnmärks med ett antal
bidragsstjärnor. Konstverk finns i prislägen från 1000 kr och uppåt. Köparen av
ett konstverk får genom köpet ett personligt certifikat som visar bidragets storlek
samt en 142-sidig vacker bok som beskriver södra Afrika samt hela projektet.

De åtta konstnärerna som skänker del av sin konst är:
Katarina Berndtson – målningar, Birgitta Godlund – målningar,
Ronny Johnsson – målningar, Alf p´ - fotokonst, Marita Occelli – glaskonst,
Elisabeth Ohlström – glaskonst, Johannes Nielsen – bronsskulpturer,
Lena Murbäck – fantasifulla möbler

Vernissage
Lördag 4/12 och söndag 5/12 kl 12-17
Utställningen pågår t.o.m. den 9/1 2011
Öppettider: Fredagar 14-17 samt Lördagar och Söndagar 13-16
Vill du komma på andra tider så går det också bra.
Ring då 070-511 41 49 för att bestämma tid för visning.

Höllvikens Konsthall – ScandArt Gallery
Fotevikens Museum, Museivägen 24, 236 91 Höllviken
(Följ skylt Vikingamuseum från första rondell vid infart till Höllviken)
Gallerist: Ronny Johnsson, Mobil 070-511 41 49
E-mail: rj@scandartgallery.com

Mycket välkomna !
Mer information finner du på vår hemsida www.scandartgallery.com

