MEDLEMSBLAD – HÖSTEN 2017
Efter sommaren är det nu dags att boka in tider i kalendern för höstens aktiviteter med Konstnärshusets
Vänner. Vi hälsar er välkomna till en konsthöst med färgstarkt måleri och spännande skulptur.
Av Konstnärshusets utställningar i höst (se hemsidan www.konstnärshuset.org för hela programmet)
har vi valt att bjuda in Mari Rantanen, en av Finlands största kolorister och tidigare professor på Kungliga
konsthögskolan. Hon kommer att presentera sin utställning för Vännerna söndagen den 1 oktober.
Efteråt intas en vin- och ostbuffé i baren, plan 1.
I mitten av oktober kommer vi att besöka den kända skulptören Lena Lervik i hennes ateljé på Gamla
Lundagatan på Söder. Vi kommer att besöka galleriet Andersson/Sandström på Hudikvallsgatan i början av
november där vi får en visning av Emma Hartmans måleri. Vi kommer även att göra ett besök i pedagogen
och målaren Bengt Jahnsson Wennbergs ateljé i Ropsten i slutet av november.
Vernissageträffar: På torsdagsvernissagerna går vi om möjligt runt tillsammans och ser på utställningarna.
Efter rundvandringen går vi, om vi har tid och lust och baren i Loungen på bottenvåningen är öppen, och tar
ett glas vin och en smörgås till en billig penning.
Julfesten äger rum söndagen den 17 december kl 17:00 i Konstnärshuset.
Konstlotteriet: I samband med julfesten sker den årliga konstutlottningen. För att delta i Vännernas
lotterier måste medlemsavgiften på 300 kr vara inbetald på vårt plusgiro 8011-9
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, tel 08-641 81 31 och 30% hos
Galleri Gröna Paletten, Pepparvägen 20, Hökarängen, tel 08-30 85 39 eller 0760726787 (ring gärna innan
till Leif Eriksson för information om vägen). Medlemmar äger även tillträde till Konstnärshusets
”Lördagsbar” på plan 1 (öppen varje lördag fr.o.m. 23 september kl 13 -17) där man till ett lågt pris kan få
öl, vin, varm smörgås eller en "dagens varmrätt".
Krokiteckning: Konstnärshuset har Öppen kroki tisdagar kl 18:00-20:00 med start 19 september till en
kostnad av 90 kr/gång och fika 10 kr. Medtag jämna pengar, eget material och kom i tid. Om du är
intresserad, kontakta Sissel Wibom på tel 0707-496599, Epost siswib@gmail.com för mer information.
Under hösten 2017 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 enligt traditionen vid julfesten. Inbetalning på
plusgiro enl ovan. Ange Hösterbjudande samt namn och mejladress.
På Konstnärshusets Vänners hemsida konstnarshuset.org/konstnarshusets-vanner finner du program,
medlemsblad, årsmötesprotokoll, stadgar mm. Vännerna har också en Facebook-sida med

information.
SKF (Svenska Konstnärernas Förening) skickar ut ett nyhetsbrev per e-post med aktuellt från
Konstnärshuset. Om du vill abonnera på e-brevet anmäler du dig via Konstnäshusets hemsida.

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

Varmt välkommen!
Styrelsen för Konstnärshusets Vänner

