
 

Program våren 2017 

 

Välkomna till konstföreningens programutbud i vår. Anmälan till respektive 
programpunkt görs via e-post direkt till programvärden, som skickar ut en 
deltagarförteckning och närmare information cirka en vecka före respektive besök. 
Inbetalning av kostnaden sker i förskott till Konstföreningens bankgiro 177-2151. 

 
************** 

 

Cecilia Edefalk på Waldemarsudde 

Torsdag den 2 februari 

Plats: Prins Eugens Waldemarsudde 

Tid: kl. 17:15 

Kostnad: 190 kr (betalas in till föreningens bankgiro 177-2151)            

Max antal personer: 30 
 

Den 2 februari besöker vi Prins Eugens Waldemarsudde och får en guidad visning av 

Cecilia Edefalks stora retrospektiva utställning ”Maskros/Dandelion”. Cecilia Edefalk är 

en av Sveriges mest betydande konstnärer och utställningen har lovordats av 

recensenterna.  

Anmälan till kvällens värd, Marianne Sundström, e-post  

marianne.sundstrom@sofi.su.se, senast  den 25 januari varefter anmälan är bindande 

och betalning ska ske. 

 

Charlotte Gyllenhammar på Fotografiska  

Tisdag den 21 februari   

Plats: Fotografiska museet, Stadsgårdshamnen 22 

Tid: 17:30 

Kostnad: 200 kr (betalas in till föreningens bankgiro 177-2151)  

Max antal personer: 25 

 

Charlotte Gyllenhammar är en av Sveriges mest intressanta konstnärer. Hon har 

överraskat omvärlden sedan 1993, då hon hängde upp en gigantisk ek, med rotsystemet 

uppåt på Drottninggatan i Stockholm. Nu visas väl utvalda verk; både fotografi, skulptur 

och film i ”Natt”, som är en retrospektiv utställning på Fotografiska museet. Ett av hennes 

verk, ett litet hus, finns i Kräftriket. 

Anmälan till kvällens värd, Ann-Sofie Nylander,  e-posts ann-sofie.nylander@su.se 

senast  den 13 februari varefter anmälan är bindande och betalning ska ske. 
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Konservatorateljén – på Nordiska museet 

Onsdag den 8 mars 

Plats: Nordiska museet, Djurgårdsvägen 6 - 16 

Tid: kl. 17.45 

Kostnad: 150 kr (betalas in till föreningens bankgiro 177-2151)  

Max antal personer: 15 

En konservator arbetar förebyggande eller praktiskt med att vårda och bevara kulturarv i 

form av bl a historiskt och eller modernt material. På ett museum innebär det bl a ansvar 

för utställningar och utlån. 

Nu få vi en inblick i hur det är att vara konservator på ett museeum. Det är fyra personer 

som arbetar i ateljén, områdena är textil, trä och måleri, föremål (plast, metall, porslin) 

samt måleri och papper. 

Anmälan till: Lena Holmstedt, e-post:  holmstedtlena@gmail.com senast måndag 

27 februari, varefter anmälan är bindande och betalning ska ske. 

 

 

Vernissage – årets konstverk förhandsvisas 

Måndag den 20 mars  kl 11:00 – 14:00   

Plats: Mezzaninen, Aula Magna 

Ingen föranmälan behövs. 

 

 

Årsmöte i G-salen, Biologihuset 

Tisdag den 21 mars kl. 17.30 

Separat kallelse med dagordning, verksamhetsberättelse och vinstlista utsändes senast den 

7 mars. Som vanligt blir det tillfälle till en lättare måltid efter mötet. Anmälan till 

måltiden sker på särskild blankett eller via e-post. Närmare information om allt kommer i 

kallelsen. För att delta i den efterföljande utlottningen av 2016-års inköpta konstverk 

måste du vara närvarande eller ha överlämnat en fullmakt till en person som är 

närvarande, dock ej till någon i styrelsen.  

Föranmälan sker senast den 14 mars 2017 till Annika.Lundstrom@su.se, med 

angivande om medverkan vid måltiden efter mötet samt eventuella allergier. 
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J.A.G  Ackes konst - Villa Akleja 

Onsdag den 26 april 
Plats: Pilgatan 5, Vaxholm (buss 670 mot Vaxholm, hållplats Vaxholms kyrka) 
Tid: kl. 18:00 

Kostnad: 300 kr (inkl visning, vin och matig toast) (Betalas in till föreningens bankgiro 

177-2151)  

Max antal personer: 45 

 

Under 1,5 timme bjuder Claes Moser (känd från Sveriges Televisions "Antikrundan") in till 

ett färgsprakande sekelskifteskalas med värdparet Acke och Eja som huvudpersoner. Han 

berättar om livet i Villa Akleja som de uppförde 1901 tillsammans med arkitektvännen 

Ernst Stenhammar. Möt deras vänner Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Gustaf 

Fröding och Verner von Heidenstam.  Du möter det nordiska ljusets särart tolkat av en av 

de mest egensinniga företrädarna för sin generation. 

Du kan läsa mer på  http://villaakleja.se/villa-akleja/ 

Anmälan till: Annika Lundström, e-post: annika.lundstrom@su.se,  senast den 

18 april, varefter anmälan är bindande och betalning ska ske. 

 

 

Konstresa: Skärgårdstur till Roland Svensson-museet/ateljén på 
Möja 

Lördag 13 maj (heldagstur) 
Plats:  Möja 

Tid: Samling Strandvägen 8 (Tid meddelas när Waxholmsbolaget lagt ut sina turlistor) 

Kostnad: 400:- (inkl. båtresa, lunch på Wikströms fiskrestaurang, entréavgift och 

guidning). (Betalas in till föreningens bankgiro 177-2151) 

Max antal personer: 30.  (Denna resa är även öppen för vänner till våra medlemmar, 

dock i mån av plats.)  

 

Årets konstresa går till ön Möja i Stockholms skärgård. Vi tar båten Cinderella från 

Strandvägen, ut genom farleden till den yttre delen av den mellersta skärgården. Denna 

och närliggande öar var en stor inspirationskälla för konstnären Roland Svensson, där 

flera av hans motiv föreställer kobbar och skär under olika årstider.  

 

Roland Svensson (1910-2003) tillhör en av våra mest folkkära konstnärer. Hans måleri 

och författarskap (bl.a. klassikern "Skärgårdsliv i gången tid") är värdefulla dokument 

över skärgårdsbornas tillvaro. I museet på Möja ser vi delar av hans arbetsplatser i form 

av målar- och skrivarhörnorna, som flyttats från hans gamla ateljé på Tornö. En helglasad 

vägg i huset ger oss ett vidunderligt perspektiv ut mot öarna Nassa och Gillöga som låg 

Roland varmast om hjärtat.  

Anmälan till: Eva Lundin, e-post: eva.lundin@specped.su.se senast den 7 april, varefter 

anmälan är bindande och betalning ska ske. 
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************** 
 

 

Vill du kunna ta del av ovanstående spännande programpunkter? 

Då ska du bli medlem i Stockholms universitets konstförening. Genom att bli medlem 

bidrar du också till ett rikare konstliv eftersom styrelsen köper konst för medlems-

avgifterna. Konsten lottas sedan ut till medlemmarna på årsmötet.  

Ansökan om medlemskap gör du på vår hemsida som du når via Medarbetarwebben: 

http://www.su.se/konstforeningen, genom att fylla i anmälningsblanketten ”Ansökan om 

medlemskap”. 

Kostnaden är 380 kr/år och dras på lönen av Personalavdelningen eller om man är 

pensionär så betalar man själv in avgiften via vårt bankgiro. 

Välkommen som medlem! 


