MEDLEMSBLAD – VÅREN 2020
Nu är det dags att boka in tider i kalendern för vårens aktiviteter med Konstnärshusets Vänner.
Vi hälsar er välkomna till ännu en spännande konstvår.
Vi startar vårt jubileumsår (40 år i höst) i början av februari med en rundvandring på Konstnärshuset
(se tidigare utskick).
Utav Konstnärshusets utställningar i vår (se hemsidan www.konstnarshuset.org för hela programmet) har
vi valt att bjuda in Vännerna till Artist Talk av konstnären och skulptören Bianca Maria Barmen. Efteråt
intas ost och vin i Loungen.
I mitten av maj kommer vi att besöka Artipelag vid Baggensfjärden i Värmdö kommun med utställningen
Signature Women med konst av ett 50-tal svenska kvinnliga konstnärer från förra sekelskiftet fram tills idag.
(måleri, skulptur, textil, teckning, grafik, fotografi och film)
I mars kommer vi även erbjuda en guidad visning av konsten på Handelshögskolan.
Vernissageträffar: På Konstnärshusets olika torsdagsvernissager är det trevligt att Vännerna samlas och
om möjligt ser på utställningarna tillsammans.
Årsmötet blir i år söndagen den 19 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 fr o m 2020 350 kr. Avgiften sätts in på Konstnärshusets Vänners
plusgiro 80 11-9 eller Swish 123 288 09 79 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, Hökarängen, Pepparvägen 20, tel 08-30 85 39 eller 0760-726787 (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 25/1 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) med konstnären Sissel Wibom
helgfria tisdagar kl 18:00-20:00 till en kostnad av 90 kr/gång och fika 10 kr. Deltagare förväntas medta
jämna pengar och komma i tid. Vid intresse, boka i förväg via SMS 0707-496599 eller mejl
siswib@gmail.com
Ytterligare Information finns 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. På Instagram, #konstnärshusetsvänner, finns bilder från Vännernas tidigare arrangemang.

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

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Konstnärshusets Vänner

