Viimsi Rotary Klubi ja Tallinn Hansa Rotary Klubi
kutsuvad ühisele peole!
Esmakordselt Viimsis – Eesti tarbekunsti teoste ja disaini oksjon!
Teoste ja disaini toodete alghinnad tunduvalt odavamad galeriide ja poodide hindadest!

Pidulik õhtu Eesti Kultuuritegijate Mälupanga toetuseks toimub
Viimsi mõisas laupäeval 21. aprillil 2018. a ja algab kell 18.00.
Ühtlasi tähistab Viimsi Rotary klubi asutamise aastapäeva.
Eelmisel aastal korraldatud oksjonit saatis suur edu, annetasime
Eesti Kultuuritegijate Mälupangale (Mälupank) 6263 eurot.

Nüüd on Sul, hea rotariaan, taas võimalus osaleda kahe sõprusklubi ühiste jõududega
korraldatud heategevuslikul oksjonil ja peol! Annetame taas oksjoni tulud Mälupanga tegevuse
toetuseks, seega Eesti kultuurimälu ja tuleviku toetuseks, mõeldes EESTI 200’le!

Õhtu kava
18.00-18.30 kogunemine, tervitusnaps,
18.30-19.00 kõned,
19.00-19.30 muusika, buffet, baar,
19.45-21.45 teoste tutvustus ja oksjon,
22.00 kuni 24.00 vestlused kunstnikega,
autogrammid, tants.
Pileti hind 50 eurot inimene.
Tasuda ülekandega MTÜ Viimsi Rotary Klubi arveldusarvele EE201700017003766321
Ülekandele märkida 21.04.18. ja osaleja ees- ja perekonnanimi.
Sisse pääseb tasujate nimekirja alusel, tasuda saab ka sulas kohapeal.
R.S.V.P hiljemalt 15.04.2018 e-postile mihkel.mandre@gmail.com.
Riietus – black tie
Osalustasu sisaldab buffet, veini, muusikat, tantsu, buklett-kataloogi, võimalust osaleda oksjonil.
Õhtu muusikaline osa: Marek Sadam & Co.
Avatud tasuline baar.

Üritusel saab kohtuda kunstnike ja disaineritega,
tutvuda Mälupanga tegevusega.
Teoste kataloog on kureeritud kunstnike endi poolt, tagades kõrge taseme ja
kvaliteedi!
Oksjoni kataloog alghindadega nähtav: https://www.viimsirotary.org/ ja
Facebookis https://www.facebook.com/ViimsiRC alates 28.03.2018. a.
Osade teoste kirjalik enampakkumine kodulehel alates 29.03.2018 kuni 20.04.2018,
seega mine märtsi lõpus tutvuma teoste ja tingimustega!
Lisaks võimalus osta väärt kunsti väga hea hinnaga 19.-20.04.2018 Viimsi Äritare
Aatriumis ja 21.04.2018 üritusel kohapeal!
Mälupanga juhtkiri on EESTI 200 – nende tegevus on suunatud sellele, et peame
elama selge vaatega tulevikku, uskudes, et Eesti tähistab südamerahuga ka Eesti
200 tähtpäeva! Siis on Mälupanga kogutud kultuurikihid see eluline materjal, mis
aitab juba uutel eestlastel 100 aasta pärast paremini mõtestada eestluse olemust,
meie kultuurilisi mustreid kõikides nüanssides ja veelgi julgemalt vaadata siis
taaskord tulevikku, sest Eestit ei loodud ja Eestit me ka ei hoia ainult 200. aastaks.
Osaledes toetad ka Sina Mälupanga tegevust!

Kohtumiseni Viimsi mõisas – Eesti Sõjamuuseumis, Mõisa tee 1, Viimsi.

