The Foundation for Hospital Art
FFHA er en global stiftelse (non-profit), og ønsker å ha
noe informasjon tilgjengelig på norsk i tilfelle det kan
være til hjelp for deg. Stiftelsen har også frivillige i
Norge som kan besvare eventuelle spørsmål. Bare følg
denne linken for å få svar på din henvendelse eller mer
informasjon.
Vårt mål - Å gi håp og lindring til mennesker i helseinstitusjoner over hele verden gjennom kunst.
Vår visjon - Å skape kunst sammen med pasienter, ansatte og frivillige for å gjøre
helseinstitusjoner til vakre steder for helbredelse.
Målsetning - Å donere minst ett bilde til alle sykehus i verden.
Gjennom å arrangere “fargefester” (PaintFests®) kan alle former for grupper komme sammen å
lage fargerike bilder, for eksempel som et teambuilding arrangement eller som et
veldedighetsarrangement.
Du kan velge mellom mange ulike og fine motiver, og hvert malesett kommer tilsendt som seks
forhåndstegnede lerreter som til sammen utgjør ett bilde. Lerretene har fargekoder slik at ingen
tegneferdigheter er påkrevet. Alle kan være med å male, uavhengig av alder og tilstand. Det
ferdige produktet vil bli et flott bilde i oppløftende farger. Bildene doneres til helseinstitusjoner
rundt om i verden for å lyse opp livene til de som oppholder seg der.
Begynn allerede i dag å tenke på om og hvordan du kan være vert eller vertinne for en fargefest,
for eksempel på et sykehus, et aldershjem eller en skole i nærmiljøet.
Vurder om du ønsker å bestille Fargefest-sett (PaintFest kits) til en mindre gruppe eller om du
planlegger en større fargefest som et teambulding arrangement. Hvert enkelt malesett inneholder
alt du trenger av lerreter, pensler, maling og annet materialet.
Vi ser frem til å nå enda flere sykehus med din hjelp!
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Sammen kan vi skape noe vakkert!
Hvis du ønsker mer informasjon om stiftelsen Foundation for Hospital Art, kan du
fylle ut følgende skjema eller kontakt oss på telefon eller e-post.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornavn:
Etternavn:
E-post adresse:
Adresse:
By/sted:
Postnummer:
Land:
Tlf.nr. dagtid:
Tlf.nr. kveldstid:
Bedriftsnavn/organisasjon:
Kommentarer:

OFFICE:
4238 Highborne Drive
Marietta, GA 30066 USA
Phone: 01-678-324-1705
STUDIO:
3225 Shallowford Road, Bldg 100, Suite 130
Marietta, GA 30062 Phone: 01-678-324-1695
Email: info@hospitalart.org

