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BUTLLETÍ DEL CERCLE ARTÍSTIC DE MANRESA

Editorial

Socis i amics del Cercle.
Benvinguts,
Desprès de les vacances i amb renovades il·lusions tornem a
començar un nou curs amb els taller i un ventall ampli
d’exposicions dels nostres socis artistes.
Informació general socis i amics
Inici dels tallers
Volem informar a tots els socis que cada any assisteixen als

tallers i els alumnes que estiguin interessats a incorporar-se
per primera vegada que el curs començarà la primera setmana
d’octubre.
Preinscripcions
De dilluns a dijous de 6 a 8 tarda a partir del 20 de setembre.
Telèfon 935241629
cercleartisticmanresa@gmail.com
Els tallers seran conduits per un artista del Cercle.
El model al natural és d’auto aprenentatge, no hi ha cap de
taller.

Alba Comas
Presidenta del Cercle Artístic
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Cursos i Tallers

Preinscripció del 17 al 27 de setembre de 6 a 8 de la tarda.
Lloc Cercle Artístic carrer Barreres baixos.
Inici dels tallers el mes d’octubre
Taller d’aquarel·la Nivell I - dijous de 17,30 a 19,30
Taller d’aquarel·la Nivell II - dilluns de 18,30 a 20,30
Taller de dibuix i pintura - dimecres de 18,30 a 20,30

NOU NÚM TEL.

Taller de tècniques mixtes - dimarts de17,30 a 20

Cercle Artístic

Model al natural - dijous de 20 a 21,45

93 524 16 29

Espai d'Art del Cercle

Del 24 d’agost al 14 de setembre

Exposició de Roser Oduber Montañola
Itinerari de l’oblit

Algunes imatges de l'exposició:

Recordatori

Petit
Format
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D’interès per a tots

els socis que varen
participar amb la
seva obra de petit
format: podreu
recollir les vostres
obres en horari
d'exposició.

Dilluns a dissabte
de 6 a 8.30 h

Del 21 de setembre al 5 d’octubre

Connexions

de Josep Vives i Isabel Figuls

1R PREMI
D'ARTISTES
MANRESANS
Elisabet Salat
Peñarrubia
obra 'VIDA'
Premis del
Concurs d’Artistes

Algunes imatges de l’exposició:

Manresans
88è Artistes
Manresans Ciutat
de Manresa 2018
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ACCESSIT
D'ARTISTES
MANRESANS
Roser Vilaró
Aguilera
obra 'VOLTOR'
Premis del
Concurs d’Artistes
Manresans
88è Artistes
Manresans Ciutat
de Manresa 2018
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Espai d'art del Cercle
Properes exposicions
Del 19 d’octubre al 2 de novembre
Exposició de gravats de gran format
Inauguració el dia 19 a les 8 del vespre
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a la plaça Gispert
Referent
l’acció deCapital
Gravatsde
que
varen fer el 7 de juliol en
motiu deaManresa
la es
Cultura
amb una piconadora manual, amb artistes i socis del Cercle

Dels gravats realitzats, es va informar de que es faria una

exposició del 19 d’octubre al 2 de novembre a l’Espai d’Art del
Cercle Artístic.
Tots els que varen fer gravats el 7 de juliol a la plaça Gispert.

Estem interessats a exposar els gravats que vàreu fer aquell
dia, podeu portar dos gravats cada artista.

Recollida de gravats.
El dia 15,16 i 17 d’octubre de 6 a 8 de la tarda, al local del
Cercle, Carrer Barreres, núm 1

Del 9 al 24 de novembre

EL POU DE
LA GALLINA

Exposició de Rosa Barbé
Instal·lació de Ceràmica

Us recordem la
convocatòria de
propostes per a la
propera revista.
Podeu enviar els
vostres treballs al
correu del
cercle

Del 14 de desembre al
12 de gener de 2019
Petit format
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Twitter

Facebook

Website

Cercle Artístic de Manresa - C/ Barreres, 1 - 08241 Manresa - T. 93 872 49 30

correu/e: cercleartisticmanresa@gmail.com
https://www.facebook.com/CArtisticdeManresa/

Copyright © 2016 Cercle Artístic Manresa, Tots els drets reservats.

Estan rebent aquest butlletí com a socis o col·laboradors del Cercle Artístic de Manresa.
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