
KONSTNÄRSHUSETS VÄNNER 

MEDLEMSBLAD –VÅREN 2022 

Vi hälsar er välkomna till en ny konstvår! Nu är det dags att boka in tider i kalendern för 
vårens aktiviteter med Konstnärshusets Vänner. Av Konstnärshusets utställningar i vår (se 
hemsidan länk https://konstnarshuset.org/ för hela programmet), är första aktiviteten i februari 
en visning av utställningen Barbara, words don’t come easy... med konstnären Arne Widman. 
Vi kommer under våren besöka Artipelag alternativt Millesgården.  

Vernissageträffar: På Konstnärshusets olika vernissager är det trevligt att Vännerna kan 
samlas om möjligt för att se på utställningar tillsammans.  

Årsmötet äger rum söndagen den 10 april kl 16.00 i Konstnärshuset. 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 28 februari.  

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: OBS! medlemsavgift för 2022 är 350 kr ska betalas 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.  

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.  

”Lördagsbaren” på plan 1, öppnar igen (from den 19/2) varje lördag kl.13.00 -17 där kan 
man till ett lågt pris få öl, vin och varm smörgås eller en ”dagens varmrätt”.  

Krokiteckning: Konstnärshuset startar Öppen kroki (from den 15/2) Öppen kroki innebär 
att alla tecknare oavsett erfarenhet är välkomna. Kontakta Sissel Wibom för mer information 
oppenkrokipakonstnarshuset@gmail.com  

På Konstnärshusets Vänners hemsida länk https://konstnarshuset.org/om-oss/konstnarshusets- 
vanner/ Finns program, medlemsblad, årsmötesprotokoll, stadgar mm. Vännera har också en 
Facebook-sida med information. På Instagram, #konstnärshusetsvänner och på nya instagram 
kontot @khv-arts hittar man även bilder från Vännernas tidigare arrangemang. SKF (Svenska 
Konstnärernas Förening) skickar även ut ett nyhetsbrev per e-post med aktuellt från 
Konstnärshuset. Styrelsen anmäler nya medlemmar till nyhetsbrevet.  

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

Varmt välkomna!  
Styrelsen för Konstnärshusets Vänner 

 

https://konstnarshuset.org/


KONSTNÄRSHUSETS VÄNNER 

PROGRAM - VÅREN 2022 

Februari 

Konstnärshuset-stora galleriet den 2/2 
Visning av utställningen Barbara, words don’t come easy 
och samtal med konstnären Arne Widman  
Länkar: 
https://konstnarshuset.org/utstallningar/arne-widman-olga-
pedan-roger- hansson-francine-agbodjalou/  
https://www.dn.se/kultur/bubblande-dialoger-pa-
konstnarshuset/ 

Mars  

Konstnärshuset-stora galleriet den 11/3 
Visning av utställningen och samtal med konstnären 
Martin Solymar. 
Länk hemsida: 
https://martinsolymar.tumblr.com 

April 

Vänners årsmöte Söndagen 10/4 Kl.16.00 
Konstnärshuset (lokal meddelas i kompletterande utskick) 
Vårutställning/SKFs Medlemsutställning 
Eldhunden (Datum meddelas i kompletterande utskick) 
https://konstnarshuset.org/hyr-lokal/eldhunden/ 

Maj/Juni  

Besök på Artipelag alternativt Millesgården 
(datum och plats meddelas kompletterande utskick).  
Länk: 
https://artipelag.se 
Länk: 
https://www.millesgarden.se 

Inbjudan och mer detaljerad information om de olika arrangemangen 
kommer att skickas ut c:a 2 veckor före varje program.  

Även sista anmälningsdag och den person som tar emot anmälan 
redovisas i inbjudan.  

https://www.dn.se/kultur/bubblande-dialoger-pa-konstnarshuset/
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	Även sista anmälningsdag och den person som tar emot anmälan redovisas i inbjudan. 

