“Huvudsaken är att man är gripen av livet,
gripen av de möjligheter man har och kan förverkliga…”
Carl Malmsten
Vårt insamlingskonto är Ölandsbanken 80309-731120820.
Du kan även Swisha till oss på 123 083 83 75.
Skriv ”framtid” i meddelandet för din gåva.
Mejla samtidigt till info@capellagarden.se och lämna oss din mail-adress.
Tack för ditt bidrag.
Som tack för ditt bidrag kommer du att få
• Kvartalsvis – ett nyhetsblad från Capellagården.
• Bidrag från 500 kr och uppåt – en bok.
• Bidrag över 6000 kr – ett särskilt framtaget grafiskt blad - giclée, av Johan Persson
med motiv från Capellagården.
Förteckning över givare finns på Capellagårdens hemsida www.capellagarden.se

Stiftelsen Capellagården och Capellagårdens vänner

Stöd Capellagården
En miljon för framtiden!

Hjälp oss med nästa steg i utvecklingen av Capellagården! Vi behöver
en miljon till den sista december 2018 för att kunna utveckla platsen
”Capellagården” till en ännu mer attraktiv plats för elever och besökare!
Varför?
Vi anser att Capellagården är ett kulturarv med stora värden som måste finnas kvar.
• Capellagården har sedan 1960 haft en betydande roll för hantverksutbildningen, med
elever inte bara från Sverige utan från många delar av världen. Våra framtida elever och
lärare måste ges bättre förutsättningar att utveckla sitt konsthantverkskunnande genom
ändamålsenligare lokaler och resurser.
• Capellagården är en unik plats och vi måste kunna förverkliga våra visioner kring detta
kulturarv. Fler måste kunna få ta del av denna unika plats.
• Skolans löpande verksamhet går bra men det finns ett stort behov av att underhålla
våra 26 byggnader, modernisera verkstäderna, utveckla Capellagårdens besöksträdgård och skapa en permanent Malmstensutställning.
Insamlingen
Vi vänder oss därför till alla och envar och ber om hjälp och finansiellt stöd för att kunna
fortsätta att utveckla Capellagården som skola och besöksplats. Vi vill vara den naturliga
samlingsplatsen för Carl Malmstens idéer kring skola och hantverk.

