Hej alla kreativa!
Året gick så snabbt!
Vi startade med massor av idéer och några kunde vi genomföra och andra ligger och väntar.
Det är imponerande vad ni gör i alla SWEA Art-grupper runt om i världen – arbetsmöten som
leder till utställningar, museumsbesök som ger inspiration till vidare arbeten, workshops runt olika
teman – och mycket, mycket mer. Det är verkligen inspirerande att läsa vad ni gör!
Under 2018 har vi i styrgruppen arbetat med många idéer. Några av dem ser ni här:
Workshop i Burgh/Mosel
Vi och SWEA Art i Köln/Bonn arrangerade en kort workshop i mars 2018. Vi började dagen med
en timme Flamenco-övning och en timme skiss-övning. Det var verkligen ”Kreativitet i rörelse”.
Därefter målade vi fram till kvällen. Vi fick mycket god mat och utsökta viner.
Torredembarra 2018
Det blev Torredembarra i år igen, Vi var 24 deltagare – från USA och Kanada och många från
Europa. Vi arbetade mycket med collage och inspirerades av nutida kvinnliga konstnärer. Vi
avslutade traditionellt med en utställning i kommunens galleri och med borgmästarens tal.
SWEA 40 år – internetutställning
SWEA fyller 40 år 2019. Det kommer att firas på många sätt under hela året 2019.
SWEA och SWEA Art bjuder in alla konstnärer inom SWEA och SWEA Art att delta i en
internetutställning, som kommer att lanseras den 11 maj 2019. Den dagen kommer SWEA att fira
40-årsjubileet över hela världen.
Internetutställningen kommer att publiceras både på SWEAs och på SWEA Arts hemsidor.
Temat är: SWEA 40 år – Världsvid vänskap.
Från och med den 15 december kommer det att finnas ett Anmälningsformulär på vår hemsida
och anmälan skall vara inne senast den 15 mars. Du får delta med 1 verk.
Workshops
Nu börjar flera workshops att få en konkret form.

I mars 2019 kommer vi att arrangera en akvarell-workshop i Torredembarra.

SWEA Art i Köln/Bonn arrangerar en workshop i Burg/Mosel i mars för deltagare från
Tyskland och Benelux.

Vi hoppas också kunna arrangera en kreativ vecka i Colorado, USA i september 2019.

Vidare finns det planer på en workshop i maj 2020 i Bretagne.

Och så finns naturligvis planen på ytterligare en workshop i Torredembarra år 2020.
Mer om allt detta under årets gång!
Facebook
Att SWEA Art har skapat en sluten Facebook-grupp har ni väl inte missat?!
SWEA Arts hemsida
På vår hemsida – www.art.swea.org – har alla avdelningar möjlighet att skriva en kort information
om sin avdelning. Alla Art-Sweor har också möjlighet att skriva en egen kort presentation och
skicka in 3 foton. Gör det!
Det finns en enkel beskrivning hur du gör det på hemsidan.
Du som redan har en presentation – är den äldre än två år – är det kanske dags att uppdatera!
Lycka till med alla era kreativa planer och vi ser fram emot att ses!
God Jul och Gott Nytt Kreativt År 2019!

Christina Måneskiöld
Internationell kontaktperson
SWEA Art International
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