wolff friends
Kära Ann Wolff Friends medlemmar i vänföreningen,
Styrelsen för Ann Wolff Foundation Gotland har nyligen haft möte inför sommaren. Vi konstaterade att
det mesta nu är under kontroll. Det juridiska fungerar, lagret är flyttat och ateljén och verkstaden fungerar bra. Nu är det dessutom färdigt för att ta emot besökare under sommaren som vill se en fantastisk
utställning på Björkvägen 2B.
Detta brev från styrelsen till vänföreningens medlemmar var ursprungligen avsett att påminna om
inbetalning av 2019 års bidrag till stiftelsen. Istället har vi beslutat att ändra rutinerna och bedriva
insamlingar för olika projekt där alla som vill kan vara med och bidra. Helt enkelt ett nätverk för Ann
Wolff Friends som är öppet för de som vill vara med och njuta av Anns konst i olika former. Vi behöver
då ingen administration eller tråkiga påminnelser om obetalda årsavgifter.
Istället hoppas vi att fler vill bidra på frivillig basis för de projekt man är intresserad av att stödja och
känna sig delaktig i.
Vänföreningen, Ann Wolffs Friends avgifter 2017–2018 uppgick till
en summa, som gav oss möjlighet att bekosta en gjutning i aluminium av skulpturen OPEN HANDS. Skulpturen är h 50 x 60 x 67 cm
gjutningspris inkl tillverkning av sockel blev 5 165 EURO.
OPEN HANDS visades för allmänheten sommaren 2018 på Ödins
gård i Visby, och ingår numera in i AWFGs samlingar. Finns just nu
utställd i ateljén på Björkvägen 2B.

Vi tackar stort för era bidrag från Ann Wolff Vänförening och kommer fortsätta informera er om nya och
pågående projekt, inbjuda till diskussioner, informera om utställningar och fest.
Ann Wolff FRIENDS nätverk kommer att vara tillgängligt för alla kultur- och konstintresserade. Känner
ni någon som kan vara intresserad av informationen och nätverket så sprid gärna detta. Ju fler vi blir,
desto större projekt kan vi finansiera. Vet ni någon som önskar ta emot våra nyhetsbrev skicka ett mail
till friends@awfg.se.

Vi i styrelsen för AWFG önskar er alla en fin sommar.

