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Vårens aktiviteter!
God fortsättning på det nya året och välkommen till vårens aktiviteter!
Programbladet bjuder på både mode, en nyinvigning, textilkonst och en resa i
Mälardalen.
Nytt år innebär för många också planer på resor och turistbesök framöver, kanske
på museer och konsthallar i Sverige. Ett tips till dig som planerar en resa i Sverige
eller att upptäcka Stockholm är "Kulturarvskortet". För 175:- får du möjligheten
att ta del av ca 300 kultursevärdheter i hela Sverige, för halva priset. Kortet gäller
för obegränsat antal besök för en person under ett år. Du kan antingen köpa kortet
i fysisk form och då få en fickfolder med förmånerna uppräknade. Eller så väljer
du att köpa och ladda ner kortet till din mobil. Sök efter Svenskt Kulturarv i
AppStore eller Google Play. (Kortet gäller då ett år från inköpsdatum). Mer
information hittar du på: http://www.svensktkulturarv.se/kulturarvskortet
Konstföreningens styrelsen planerar närmast för vårt årsmöte den 20 mars och
vernissagen av 2017 års inköpta konstverk (den 19 mars). Även detta år kommer
vi att anordna tillfälle för er medlemmar att mingla och lära känna varandra över en
bit mat och dryck efter årsmötet. Denna gång på Fakultetsklubben. Kallelse med
mer information kommer i slutet av februari.
Väl mött!
Eva Lundin, ordförande

VÅRPROGRAM
Anmälan till respektive aktivitet görs via e-post (med namn och mobilnummer)
direkt till programvärden, som skickar ut en deltagarförteckning och närmare
information ca en vecka före aktiviteten. I mån av plats kan en kollega eller vän få
följa med. Avbokningsregler: Om du får förhinder och inte kan delta så meddela
detta snarast till programvärden. Efter sista anmälningsdag kan tyvärr inte avgiften
betalas tillbaka, om det inte finns en ersättare som kan ta platsen. Betalning: För att
få delta i våra aktiviteter krävs medlemskap och betald årsavgift. Betalning av
aktivitetens avgift sker via swish på nr: 1236694632 eller bankgiro nr: 177-2151.
Observera att du måste få en bekräftelse på din anmälan innan du betalar in
avgiften.

31
JAN

Vårsalongen återigen på Liljevalchs
Äntligen flyttar konsthallen tillbaka till sina gamla lokaler på
Djurgården. Under kvällen guidas vi runt och får se de 137 konstnärer
(mellan 19 - 93 år) som valts ut från 2 423 ansökningar. Ett 60-tal av
de uttagna kommer från Storstockholmsområdet och en deltagare från
Helsingfors. I övrigt är spridningen som vanligt stor, från Brännö till
Tofta på Gotland, från Luleå till Lund. Liksom de senaste åren är måleri
den dominerande tekniken. Därefter kommer teckning, skulptur, grafik
och textil.
Anmälan till: Ann-Sofie Nylander, annnyl50@gmail.com senast den 22
januari varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Liljevalchs konsthall,
Djurgården. Tid: kl 17.45. Kostnad: 135 kr. Max: 30 st.

6
FEB

Textilkonst i fokus
Vi besöker en textilateljé där konstnärerna själva berättar om sin konst
och de tekniker de använder. Matilda Dominique och Sara Elggren visar
vävda arbeten och Kristina Skantze sina handsydda tygvarelser. Vi får
dessutom tillfälle till att mingla och tala med konstnärerna.
Konstföreningen bjuder på dryck och tilltugg.
Anmälan till: Kerstin Olander, kerstin.olander@mnd.su.se senast den
30 januari varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Industrivägen 14, Solna. Buss 67
från Östra station/Odenplan mot Frösundavik. Tid: kl 18.00. Kostnad:
125 kr. Max: 25 st.

19
MAR

20
MAR

Vernissage - 2017-års inköpta konstverk
Visning av konstverken som kommer att lottas ut under föreningens
årsmöte. Vinstlistor kommer att finnas tillgängliga på plats.
Ingen föranmälan behövs. Ta gärna med dig en kollega!
Fakta: Mezzaninen, Aula Magna. Tid: 11.00 – 14.00

Årsmöte
Separat kallelse med bilagor och vinstlista kommer att skickas ut ca tre
veckor innan årsmötet. Om du inte har fått kallelsen en vecka före
årsmötet ber vi dig kontakta Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se
Som vanligt blir det tillfälle till en lättare måltid efter mötet, för den
som så önskar. Ingen föranmälan behövs till årsmötet, men däremot
för den som vill äta efteråt. Mer information kommer i
kallelsen. Fakta: G-salen, Arrheniuslaboratoriet. Tid: 17.30. Konsten
kan ses från 17.00.

21
APR

Konstresa i Mälardalen (heldagstur, 8.00 – ca 17.30)
Årets konstresa ger en exposé över 600 år av måleri. Vi börjar med ett
besök i Härkeberga kyrka där vi guidas om de unika tak- och
vägg-målningar som finns av Albertus Pictor. I Sätra brunn äter vi
lunch och dricker ur hälsobrunnen. Sedan bär det av till Ivan Aguélimuseet i Sala. Här finns Sveriges största samling av Aguélis verk,
vilken innehåller 32 målningar och 11 skisser. Förutom Aguélis verk
finns här också tavlor av bland andra Prins Eugen, Sven X:et Erixon,
Richard Bergh, Carl Milles, Henri Toulouse-Lautrec, Edvard Munch,
Helene Schjerfbeck och Carl Kylberg.
Anmälan till: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se senast den 26
mars varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Denna resa är även öppen för vän
eller kollega till medlem i mån av plats. Max: 50 st. Kostnad: 450:-

15
MAJ

Mitt 50-tal på Nordiska museet
Nylonstrumpor, korsetter, markerade midjor och vippiga kjolar. Men
också eleganta handskar, hatt, stora pärlörhängen, jeans och rutig
skjorta. Modeutställningen ger en bred bild av det kvinnliga
50-talsmodet och är en tänkvärd inblick i de för tiden rådande
samhällsidealen. En guide tar oss tillbaka i tiden.
Anmälan till: Lena Holmstedt, holmstedtlena@gmail.com senast den
8 maj varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Nordiska museet, Djurgården. Tid:
kl 16.45. Kostnad: 125 kr. Max: 30 st.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Bli medlem du också! För att få delta i våra aktiviteter och i vårens
konstutlottning måste du vara medlem. Ansökan om medlemskap görs via vår
hemsida www.su.se/konstforeningen, genom att fylla i vår anmälningsblankett och
skicka den till Stockholms universitets konstförening, c/o Eva Lundin,
Specialpedagogiska institutionen, 106 91 Stockholm.

Avregistrera din prenumeration

