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Kære medlem.
Så er generalforsamlingen vel overstået og vores eksperimenterende konceptudstilling
LABORATORIUM 16 er godt i gang. Til generalforsamlingen kunne vi byde velkommen
til tre nye bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmerne, nye som gamle, vil blive
præsenteret i det næstkommende nyhedsbrev.
Vi er utroligt glade for den store opmærksomhed som LABORATORIUM 16 har fået. Og selv
om det på fredag den 11. marts kl. 12-14.30 er sidste chance for at se udstillingen i Officinet,
så er det ikke helt slut. Med LABORATORIUM 16 har vi fået en unik mulighed for at invitere
indenfor til en virtuel udstilling af alle værkerne. Det er derfor en stor glæde at kunne byde
velkommen til endnu en åbning af den eksperimenterende tekstiludstilling;

http://www.laboratorium16.dk/
Vi håber, at I vil tage godt imod dette nye tiltag i vores Laboratorium-koncept, og lade jer inspirere af de fantastiske garner og de mange spændende eksperimenter, som udstillingen byder
på.

Tusind tak til alle deltagerne for jeres fantastiske tekstile bidrag til udstillingen:
Josephine Winther, Siff Pristed, Signe Fink, Jette Mellgren, Isabelle Hällsjö, Randi Samsonsen,
Lotte Dalgaard, Lene Bybjerg, Tina Ignell, Anne Louise Bang, Stine Leth, Birgit Østergård,
Gina Hedegaard Nielsen, Vibeke Lindhardt, Amanda Selinder, Mikaela Hult Lamberger, Saga
Mattson, Benjamin Smithe, Line Andersen, Oliver Oppermann, Maria Kathrine Jensen, Barbara
Jacobsen og Lisa Darland
En stor tak til alle jer 150 der kiggede forbi til ferniseringen i Officinet. Tak til Randi Samsonsen, Vibeke Lindhardt og Gina Hedegaard Nielsen for at dele deres beretninger om værkernes
tilblivelse.
Husk I er også altid velkomne til at dele jeres eksperimenter og oplevelser med foreningens
garner på www.facebook.com/yarn.dk

I løbet af de næste måneder går vi i gang med at vælge nye garner til hylderne.
Derfor hører vi altid gerne fra dig, hvis du har ønsker til nye garner eller ideer til andre kvaliteter,
som kunne være interessante. I den forbindelse er du altid velkommen til at kontakte vores Indkøber på info@yarn.dk, så vender vi tilbage til dig.
Ønsker du at købe garn inden påskeferien,
er sidste dag der sendes garn ud
torsdag den 17. marts.
Dernæst sendes der garnbestillinger ud igen
fra den 30. marts.
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