MEDLEMSBLAD – VÅREN 2015
Nu är det dags att boka in tider i kalendern för vårens aktiviteter med Konstnärshusets Vänner och nu
fungerar hissarna! Vi hoppas att du ska finna programmet nedan både innehållsrikt och
intresseväckande.
Medlemsträffar: Kom till våra trevliga medlemsträffar då vi får träffa aktuella konstnärer som berättar
om sina utställningar samt inte minst umgås vid efterföljande ostbuffé med dryck som numera
serveras i Konstnärsbaren på 1 tr. Anmäl dig i god tid och senast tre dagar före medlemsmötet.
Vernissageträffar: På lördagsvernissagen går vi runt tillsammans och ser på utställningarna.
Om du har tid och lust går vi därefter ner till Konstnärshusets ”Lördagsbar” på 1 trappa och tar ett glas
öl eller vin och kanske en av deras goda smårätter.
Årsmöte: Söndagen den 26 april kl 16:30 i Konstnärshuset.
Påminnelse: Motion som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari.
Övriga aktiviteter: En vårutflykt till Vaxholm planeras lördagen den 16 maj.
Konstlotteriet: Den årliga konstutlottningen sker i samband med julfesten. Vi återkommer om datum i
höstens program.
Medlemsavgift: Oförändrat 250 kr för 2015. Avgiften sätts in på Konstnärshusets Vänners plusgiro
80 11-9. Kom ihåg att notera ditt namn, adress och epostadress på talongen även du som betalar via
Internet. Använd inte förtryckt namnetikett på inbetalningskortet, den blir helt svart på talongen från
plusgirot.
Medlemsförmåner:
Rabatter:10% vid konstinköp i Konstnärshuset.10% vid inramning av konst hos E.H. Glas och Ramar,
Katarina Bangata 25, Sthlm, 08-641 81 31 och 20% hos Galleri Gröna Paletten, Odengatan 52, Sthlm
08-30 85 39.
Krokiteckning: Konstnärshuset har Öppen kroki (eget material medtages) tisdagar kl 18:00 -20:00
till en kostnad av 80 kr/gång och fika 10 kr. Startar i januari.
Kontaktperson: Sissel Wibom på tel 0707-496599 och Epost siswib@gmail.com för mer information.
Information om Konstnärshusets verksamheter finns på www.konstnarshuset.org och under fliken
om oss hittar du Konstnärshusets Vänner med program, minnesanteckningar, mm. Programmet finns
även på anslagstavlan i entréhallen samt vid informationen på plan 2.
Årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse samt stadgarna finns i en pärm på medlemsmötena.
SKF (Svenska Konstnärernas Förening) skickar ut ett nyhetsbrev per e-post med aktuellt från
Konstnärshuset. Vill man abonnera på e-brevet anmäler du dig via hemsidan.

Väl mött på våra träffar! Kom ihåg att redan nu boka in tiderna i almanackan.
Hjärtligt välkommen!
Styrelsen för Konstnärshusets Vänner

PROGRAM - VÅREN 2015
31.1 – 1.3
Lördag
31 januari
Söndag
15 februari
kl 17.00
12.3- 12.4
Torsdag
12 mars
Söndag
22 mars

kl 17.00
Söndag
26 april
kl 16.30

25/4-24/5
Lördag
25 april
1/5-17/5
Fredag
Lördag
16 maj
Heldag
28/5-17/6
Torsdag
28 maj
10/7-19/8
Fredag
10 juli

Aleksandra Stratimirovic Bild, textbaserade verk och ljusinstallationer
Stora Galleriet och Lilla Galleriet
www.konstnarshuset.org under utställningar/ kommande utställningar
Vernissageträff: Samling i Konstnärshuset, hallen, plan 2 kl 14.00
Medlemsträff: Aleksandra Stratimirovic visar och berättar om sin konst
Kostnad: Entré 50 kronor (icke medlem 70 kronor) Ostbricka + 1 glas vin 120 kronor
Föranmälan senast tre dagar före till Mona Larsson tel 073-5694703 eller epost till
a-c.uddenberg@telia.com
Martin Ålund
Måleri
Stora Galleriet & Lilla Galleriet
www.konstnarshuset.org under utställningar/ kommande utställningar
Vernissageträff: hallen plan 2 kl 17.00
Medlemsträff: Martin Ålund visar och berättar om sin konst
Kostnad: Entré 50 kronor (icke medlem) 70 kronor. Ostbricka + 1 glas vin 120 kronor
Föranmälan senast 3 dagar före till Mona Larsson tel 073-5694703 eller epost till
a-c.uddenberg@telia.com
Årsmöte Samling i Konstnärshuset Lounge plan 1
Medlemsträff efter årsmötet. Visning av Konstnärshuset av Anders Göransson
Ostbricka + 1 glas vin 120 kronor
Föranmälan senast tre dagar före till Mona Larsson tel 073-5694703 eller e-post till
a-c.uddenberg@telia.com
Juan Pedro Fabra
Stora Galleriet www.konstnarshuset.org under utställningar/ kommande utställningar
Vernissageträff: hallen plan 2 kl 14.00
Carl Olof Berg
Lilla Galleriet

Performance

Aktivitet: Vårutflykt med konstvandring i Vaxholm. Program ej fastställt
Kostnad: Du betalar för resan och för din förtäring.
Tid: Heldagsutflykt. Samling och färdsätt meddelas senare. Anmälan senast tre dagar före
till Mona Larsson tel 073-5694703 eller epost till a-c.uddenberg
Kungliga Konsthögskolans Kandidatutställning
Stora Galleriet & Lilla Galleriet
www.konstnarshuset.org
Vernissageträff: Tid meddelas senare
Svenska Skulpturförbundet
Stora Galleriet & Lilla Galleriet
www.konstnarshuset.org
Vernissageträff: Tid meddelas senare

