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MEDLEMSBLAD – HÖSTEN 2021  

Efter sommaren är det nu dags att boka in tider i kalendern för höstens aktiviteter med 
Konstnärshusets Vänner. Vi hälsar er välkomna till en ny konsthöst! 

Av Konstnärshusets utställningar i höst (se hemsidan länk https://konstnarshuset.org/för 
hela programmet), har vi valt Oscar Furbacken som ställer ut i lilla Galleriet.  

Julfesten äger rum söndagen den 12 december kl 17.00 i Loungen i Konstnärshuset. 

Konstlotteriet: I samband med Julfesten sker den årliga konstutlottningen. För att delta 
måste medlemsavgiften på 350 kr vara inbetald på vårt plusgiro 8011-9. 

Medlemsavgiften: Betald medlemsavgift för 2020 gäller även 2021. 

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). 

Krokiteckning: Konstnärshuset fortsätter med öppen kroki. Kontakta Sissel Wibom på tel 
0707-496599 för mer information. 

Under hösten 2021 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 på julfesten. Inbetalning på plusgiro enligt ovan. Ange Hösterbjudande 
samt namn och mejladress. 

På Konstnärshusets Vänners hemsida länk Finns program, medlemsblad, årsmötesprotokoll, 
stadgar mm. Vännera har också en Facebook-sida med information. På Instagram, 
#konstnärshusetsvänner, hittar man bilder från Vännernas tidigare arrangemang. 

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 Konstnärshusets 
hemsida. 

Väl mött på våra träffar! Vi följer myndigheternas rådande restriktioner vid 
sammankomster. Kom ihåg att redan nu boka in tiderna i almanackan. 

Varmt välkomna! 
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