
 
 

MEDLEMSBLAD – HÖSTEN 2016 
 
Efter sommarens alla olika verksamheter är det nu dags att boka in tider i kalendern för höstens aktiviteter 
med Konstnärshusets Vänner. 
 
Då Konstnärshusets utställningar i höst innehåller mycket film och video har vi söndag den 23 oktober bokat 
in pedagogen och konstnären Jakob Anckarsvärd för att hålla en intressant  föreläsning om konstfilm i 
anslutning till Eva Kochs utställning On a Line. Efteråt intas en vin- och ostbuffé i baren, plan 1. 
 
I år kommer Bukowskis Contemporary att ställa ut på Konstnärshuset 24 - 27 nov inför auktionen på Berns 
den 28 nov. Vännerna får en gratis specialvisning torsdag den 24 november. Max 30 pers så först till 
kvarn... Då baren, plan 1, är upptagen har vi bokat 10 platser på KB efter visningen för de som vill äta en bit 
mat. 
 
Konstnärssamtal: Inbjudan till de av Konstnärshuset anordnade konstnärssamtalen med de utställande 
konstnärerna kommer att skickas ut till medlemmarna. Datumen är ännu ej fastställda men vi återkommer 
med inbjudan.  
 
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 ateljéföreningen WIP:Sthlm i Årstaberg, onsdag den 28 september. Besök på 
Jakobsbergs Konsthall  söndag den13 november där konstnären Jin-Sook So ställer ut. 
 
Julfesten äger rum söndagen den 11 december kl 17:00 i Konstnärshuset, i Lilla 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 13 september till en kostnad av 90 kr/gång och fika 10 kr. Medtag jämna pengar 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.  
 
 
Under hösten 2016 har Vännerna ett Hösterbjudande för icke medlemmar att för 100 kr få delta i och få 
inblick i vårt utbud av aktiviteter. Detta för ett ev kommande medlemskap. OBS - i hösterbjudandet ingår inte 
deltagande i det årliga konstlotteriet vars dragning sker vid julfesten enligt traditionen. Inbetalning på 
plusgiro enl ovan. Ange Hösterbjudande samt namn och mejladress. 
 
Väl mött på våra träffar! Kom ihåg att redan nu boka in tiderna i almanackan . 
Varmt välkommen! 

Styrelsen för Konstnärshusets Vänner 



 
PROGRAM -  HÖSTEN 2016 

3/9 – 2/10  
 
 
Lördag 3/9   
kl 14.00 
  
Tid  meddelas  
senare 

Katerina Mistal ställer ut i Stora Galleriet   Foto- och video   Titel: Forward    
Anna Ridderstad ställer ut i Lilla Galleriet  Foto, film och objekt  Titel: Rening 
(se separat utskick av information om konstnärerna från Konstnärshuset) 
 
Vernissageträff: Samling i Konstnärshuset, hallen, plan 2 
 
Ev. konstnärssamtal mellan konstnär och curator eller dyl. 
Inbjudan skickas ut till medlemmarna 

 
Onsdag 28/9  
kl 17.00   
 
 

Besök på ateljéföreningen WIP:Sthlm. Ett samarbete mellan 93 konstnärer  i ateljéer på 
Årsta Skolgränd 14 BD, Årstaberg, många av dem medlemmar i SKF.  Föreningen har 
10-årsjubileum i år. Fem konstnärer deltar i vårt besök.  
Först visning av pågående utställning och information om huset med lite vin och tilltugg. 
Därefter rundvandring till de 5 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 19 september till  Gunilla Tegman via mejl: 
gunilla.tegman@gmail.com eller Gunilla Jalmarsson tel: 076-1213311 
 

15/10 – 13/11 
 
  
Lördag 15/10  
kl 14.00 
 
Söndag 23/10 
kl 17.00 

Eva Koch ställer ut i Stora och Lilla Galleriet  Installation och film  Titel: On a line 
En utställning producerad för Konstnärshuset /SKF med stöd av Kulturrådet 
 (separat utskick med information om konstnären kommer senare  från Konstnärshuset ) 
 
Vernissageträff: Samling i Konstnärshuset, hallen plan 2. 
 
Pedagogen och konstnären Jakob Anckarsvärd ger en intressant föreläsning om 
konstfilm i anslutning till Eva Kochs utställning On a Line i Lilla Galleriet  
Efteråt intas en vin- och ostbuffé i baren, plan 1. 
Föreläsning, ostbuffé inkl 1 glas vin 150 kr kontant. Föranmälan senast måndag den 17 
oktober till Gunilla T eller Gunilla J Se ovan! 
 

Söndag 13/11 
kl 14.00 
 
 

Besök på Jakobsbergs Konsthall där den spännande koreansk konstnären Jin-Sook So 
ställer ut"Objekt". Jin-Sook arbetar med flerdimensionell konst med transparent material 
som silke och stålduk.De behandlas med guld, silver och färger. 
 
Besöket kostar 50 kr/pers kontant.. Vi tas emot av Konsthallens föreståndare Mikael Falk 
och får sedan en  visning av Jin-Sook So själv. 
Efteråt eventuellt fika i Jakobsbergs Centrum. 
Föranmälan senast måndag 7 november till Gunilla T eller Gunilla J. Se ovan! 

Torsdag 24/11  
kl 17.00 
 

Bukowskis Contemporary ställer ut på Konstnärshuset 24 - 27 nov på Konstnärshuset. 
Gratis specialvisning för medlemmarna. Max 30 pers så först till kvarn... Då baren, plan 1, 
är upptagen har vi bokat 10 platser på KB efter visningen för de som vill äta en bit mat  
t ex husmanskost från 170 kr och uppåt. Föranmälan senast måndag 21 nov till Gunilla T 
eller Gunilla J. Se ovan! 

10/12 – 18/12 
 
Lördag 10/12  
kl 14.00 

Vinterutställning  Titel:Loggbok  
SKF:s årliga medlemsutställning i Stora och Lilla Galleriet 
 
Vernissageträff: Samling i Konstnärshuset, hallen plan 2 

Söndag 11/12 
kl. 17.00 
 
 
 
 

Julfest med Årets konstlotteri i Lilla Galleriet 
 
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 60 kr.  
Föranmälan senast tre dagar före till Gunilla T eller Gunilla J. Se ovan! 

 


