MEDLEMSBLAD – HÖSTEN 2015
Efter sommarens förnöjsamheter är det nu dags att boka in tider i kalendern för höstens aktiviteter med
Konstnärshusets Vänner.
I år firar Vännerna 35 årsjubileum och det kommer att uppmärksammas genom att vi den 8 november
träffas på Löjtnantshuset på Östermalm där Kristina Lundgren, änka efter en av Vännernas tidiga ordförande
Lars Lundgren, tar emot oss och visar oss konst som finns i allmänna utrymmen i huset samt den konst Lars
och hon själva samlat på sig under årens lopp. Det avslutas med en bit mat och trevlig samvaro. Vi hoppas
också få höra om tidigare år i Vännernas historia. Mer information om träffen lämnas senare.
Konstnärssamtal: I höst kommer vi att bjuda in till de av Konstnärshuset anordnade konstnärssamtalen
med de utställande konstnärerna. Datumen är ännu ej fastställda men vi återkommer med inbjudan. För
medlemmarna kan efterföljande ostbuffé intas i baren, plan 1. Minst 15 personer krävs för att baren ska
öppnas så anmäl dig i god tid och senast tre dagar före mötet. Anmälan är bindande.
Vernissageträffar: På lördagsvernissagen går vi runt tillsammans och ser på utställningarna. Efter
rundvandringen går vi, om vi har tid och lust, ner till Konstnärshusets ”Lördagsbar” på plan 1 (öppen varje
lördag fr.o.m mitten av september) och tar ett glas öl eller vin och kanske en varm smörgås eller en ”dagens”
till en billig penning.
Övriga aktiviteter: Besök på Ateljéhuset på Glasbruksgatan 25, måndag 21 september (minst 20
personer krävs). Besök på Väsby Konsthall i Upplands Väsby onsdag 14 oktober.
Julfesten äger rum söndagen den 13 december kl 17:00 i Konstnärshuset, i Stora Galleriet.
Konstlotteriet: I samband med julfesten sker den årliga konstutlottningen. För att delta i Vännernas
lotterier måste medlemsavgiften på 250 kr vara inbetald på vårt plusgiro 8011-9
Krokiteckning: Konstnärshuset har Öppen kroki (eget material medtages) tisdagar kl 18:00-20:00 med
start 15 september till en kostnad av 90 kr/gång och fika 10 kr. Om du är intresserad, kontakta Sissel
Wibom på tel 0707-496599, Epost siswib@gmail.com för mer information.
Medlemsförmåner:
Rabatter:10% vid inköp av konst i Konstnärshuset.10% vid inramning av konst hos Ramverkstan på Söder
f.d. E.H. Glas och Ramar, Katarina Bangata 25, Sthlm, 08-641 81 31 och 30% hos Galleri Gröna Paletten,
som flyttat till Hökarängen, Pepparvägen 20, tel 08-30 85 39 (ring gärna innan till Leif Eriksson för
information om vägen)
Information om Konstnärshusets verksamhet finns på www.konstnarshuset.org och under fliken om oss
hittar du Konstnärshusets vänner med program, minnesanteckningar från medlemsträffar m.m..
Programmet finns även på anslagstavlan i entréhallen Konstnärshuset, Smålandsg 7.
SKF (Svenska Konstnärernas Förening) skickar ut ett nyhetsbrev per e-post med aktuellt från
Konstnärshuset. Vill du abonnera på e-brevet anmäler du dig via hemsidan eller vid informationen i hallen,
plan 2.

Väl mött på våra träffar! Kom ihåg att redan nu boka in tiderna i almanackan.

Hjärtligt välkommen!
Styrelsen för Konstnärshusets Vänner

PROGRAM - HÖSTEN 2015
29/8 – 27/9
Lördag 29/8
kl 14.00

Olof Thiel ställer ut i Lilla Galleriet Fotografisk konstnär, kompositör
(se separat utskick av information om konstnären)

Titel: Koja

Vernissageträff: Samling i Konstnärshuset, hallen, plan 2

Tid och lokal
meddelas
senare

Ev. konstnärssamtal mellan konstnär och curator eller dyl.
Gratis entré, ostbricka inkl ett glas vin i Baren, plan 1, 120 kr (minst 15 pers för öppen bar)
Föranmälan senast tre dagar före till Anna-Carin Uddenberg via e-post
a-c.uddenberg@telia.com eller tel 0705304063 eller till Gunilla Tegman tel 0766122222

Måndag 21/9
kl 17.00 –
ca 20.00

Besök på det historiskt intressanta Ateljéhuset på Glasbruksgatan 25 (ovanför
Katarinavg), närmaste T-bana Slussen.
31 konstnärer, många medlemmar i SKF, har sina ateljéer där.
Först information om huset med lite vin och tilltugg. Därefter rundvandring till de 6-7
deltagande konstnärerna. Allt beräknas pågå i 2-3 tim.
Entré120 kr kontant om minst 20 pers. Vin med tilltugg ingår! (Macka medtas vid behov)
Föranmälan senast måndag 14 september till Anna-Carin eller Gunilla. Se ovan!

10/10 – 8/11

Mats Hjelm ställer ut i Stora Galleriet Bildkonstnär och filmregissör Titel:Who the fool
(information om konstnären skickas ut separat )

Lördag 10/10
kl 14.00

Vernissageträff: Samling i Konstnärshuset, hallen plan 2.

Tid och lokal
meddelas
senare

Ev. konstnärssamtal mellan konstnär och curator eller dyl.
Gratis entré, ostbricka inkl ett glas vin i Baren, plan 1, 120 kr (minst 15 pers för öppen bar)
Föranmälan senast tre dagar före till Anna-Carin eller Gunilla. Se ovan!

Onsdag 14/10
kl 18.00 ca 20.00

Besök på Väsby konsthall, Optimusv.12 B. Pendeltåg ca 30 min från T-Centralen till
Upplands Väsby. Se vidare www.vasbykonsthall.com
Ricardo Donoso, skaparen av Väsby Konsthall (VKV) och dess konstnärlige ledare,
bjuder in oss att se hans eget måleri och verk av andra konstnärer som deltagit i
Konsthallens verksamhet under 20 år. Måleri, skulptur, fotografi och objekt visas.
Entré, guide, vin och lite tilltugg 120 kr kontant på plats. (Macka medtas vid behov)
Föranmälan senast onsdag 7 oktober till Anna-Carin eller Gunilla. Se ovan!

Söndag 8/11
kl 17.00

7/12 – 20/12
Måndag 7/12
kl 17.00
Söndag 13/12
kl. 17.00

Vännernas 35 års jubileum firas på Löjnantshuset, Löjtnantsgatan 8 på Östermalm
Kristina Lundgren, som varit med från början visar sina och husets konstskatter och
berättar minnen, som vi hoppas även övriga deltagare kan bidra med. (Se medlemsblad!)
Buffé inkl 1glas vin c:a 200 kr kontant. Föranmälan senast söndag 1 november till
Anna-Carin eller Gunilla. Se ovan!
Konstnärshusets Medlemsutställning.
Medlemmar i SKF (=Svenska Konstnärernas Förening) ställer ut i Stora och Lilla Galleriet
Vernissageträff: Samling i Konstnärshuset, hallen plan 2
Julfest med Årets konstlotteri i Stora Galleriet
Samling i hallen plan 2
Traditionsenligt serveras glögg, kaffe och lussebulle, Överraskning utlovas! Därefter sker
dragning i konstlotteriet och så hoppas vi att tomten kommer. Medtag julklapp till ett värde
runt 50 kr. Kostnad för förtäring 50 kr.
Föranmälan senast tre dagar före till Anna-Carin eller Gunilla. Se ovan!

