
MEDLEMSBLAD – VÅREN 2019

Nu är det dags att boka in tider i kalendern för vårens aktiviteter med Konstnärshusets Vänner. 
Vi hälsar er välkomna till en spännande konstvår. 

Vi startar året med ett ateljébesök i början av februari hos den japanska konstnären Sumiko Kiyohara i 
Tallkrogen (se tidigare utskick).

Utav Konstnärshusets utställningar i vår (se hemsidan www.konstnarshuset.org för hela programmet)  har
vi valt att bjuda in konstnären Marketta Ivarsdotter att presentera sin utställning för Vännerna. Efteråt intas
en vin- och ostbuffé i baren, plan 1. 

I slutet av maj kommer vi att besöka Villa Akleja i Waxholm därJ.A.G. Ackemuseet drivs av konstexperten 
Claes Moser och hans fru Sanna Evers och där vi bjuds på kaffe, smörgås och kaka innan föredrag.

I mars kommer vi även erbjuda en visning av konsten i Nya Karolinska sjukhuset.
 
Vernissageträffar: På torsdagsvernissagerna går vi gemensamt om möjligt och ser på utställningarna.  

Årsmöte:Söndagen den 14 april kl 17:00 i Konstnärshuset, Stora salen plan 1.

Påminnelse: Motion som skall tas upp på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda enligt stadgarna senast 
den 31 januari, men då medlemsblad och program kommer sent är sista datum den 10 februari.

Konstlotteriet: Den årliga konstutlottningen sker i samband med julfesten. Vi återkommer om datum i 
höstens program. 

Medlemsavgift: OBS! Avgiften är 300 kr 2019. Avgiften sätts in på Konstnärshusets Vänners plusgiro 80 
11-9 senast den 28 februari men gärna tidigare. OBS! Notera namn vid inbetalning med papperstalong.

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 eller 0760-726787 
(ring gärna innan till Leif Eriksson för information om vägen). 
Medlemmar äger tillträde till Konstnärshusets ”Lördagsbar” på plan 1 (öppen varje lördag fr o m 26/1  kl 
13 -17) där man till ett lågt pris kan få öl, vin, varm smörgås eller en "dagens varmrätt". 

Krokiteckning:  Konstnärshuset  har Öppen kroki (eget material medtages) helgfria tisdagar kl 18:00-20:00
med start 15 januari 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. Information finns även på Konstnärshusets hemsida, adress se ovan.  

På Konstnärshusets Vänners hemsida http://konstnarshuset.org/konstnarshusets-vanner/  finner du 
program, medlemsblad, årsmötesprotokoll, stadgar mm. Vännerna har också en Facebook-sida med 
information och finns även på Instagram (#konstnärshusetsvänner).

SKF (Svenska Konstnärernas Förening) skickar ut ett nyhetsbrev per e-post med aktuellt från 
Konstnärshuset om vernissager bl a. Alla medlemmar i Vännerna är anmälda för utskick av dessa och nya 
medlemmar anmäls automatiskt. Om nyhetsbreven ej önskas anmäl detta till Cristina Jonsson, 
medlemsansvarig, cristina.jonsson@hotmail.com

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

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen för Konstnärshusets Vänner
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