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Vårens aktiviteter!
Mobilen till nytta och nöje!
 
Under vårt jubileumsår 2019 har vi bland annat satsat på att aktivera våra
medlemmars konstskapande. Mycket populär blev vår kurs i att fota med mobilen,
då vi bjudit in en fotolärare från Fotografiska som höll i två fulltecknade kurser.
2020 fortsätter detta tema genom att anordna en kurs i att filma med mobilen.
Lärare blir vår styrelsemedlem tillika mediaproducent Roland Fredriksson.
Resultatet hoppas vi kunna se i nästa upplaga av Höstsalongen.
 
Vill du se konst i din mobil kan jag tipsa om Stockholms läns museums nya app
"Upptäck konsten", som kan laddas ner gratis. I denna presenteras den offentliga
konsten i några av Stockholms kommuner. Först ut är Huddinge, Nacka, Solna,
Täby, Upplands Bro och Värmdö. Fler kommer att presenteras framöver. Så håll
utkik efter just din kommun.
 
Konstföreningens styrelsen har just avslutat sina konstinköp och planerar nu för
kommande årsmöte. Det kommer att äga rum den 18 mars i G-salen. Men först
blir det vernissage den 17 mars i Mezzaninen. Kallelse kommer att skickas ut 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: 123 669 4632 eller bankgiro nr: 177-2151.

Observera att du måste få en bekräftelse på din anmälan innan du betalar in
avgiften.
 

 

27
 

JAN

 

Se mattorna – ”det är jag”, Märta Måås på Kungliga slottet
Vi får en visning av den mycket uppmärksammade och uppskattade
utställningen om textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström.
Utställningens titel är hennes egna ord. Det var mattorna som
uttrycksfullt talade om vem hon var och berättade om hennes
inspirationskällor, liv, karriär och förutsättningarna för kvinnligt
företagande under första halvan av 1900-talet. I år är det 100 år
sedan hennes verksamhet startade. För första gången visas nu
mattorna som finns i de kungliga samlingarna. Tillsammans med
externa inlån presenteras i utställningen ett sextiotal verk som speglar
Märta Måås-Fjetterströms produktion fram till hennes död 1941.
 
Anmäl till: Eva Dahlbäck, eva.dahlback@gmail.com senast den 19
januari, varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Kungliga slottet. Samling vid
Västra valvet vid Yttre borggården. Tid: 16.00. Samling 15.50.
Kostnad: 275:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1196&e=[email]&r=[field1]&h=12EE8645436F1C7018E58A39531385FF
mailto:eva.dahlback@gmail.com
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Konsten att hänga konst  
Kan man hänga konst hur man vill, eller finns det särskilda regler?
Regler finns det inte men en hel del att tänka på innan man sätter
igång. Vill du att resultatet ska bli som du tänkt dig så kan det vara
bra att känna till några olika hängningsvarianter. Under den här
konsthängningskvällen får du lära dig att hänga konst på flera olika
sätt. Representanter från Sveriges Konstföreningar guidar oss genom
kvällen.
 
Anmäl till: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se senast den 24
februari, varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Frescati Hagväg 8, sal U11. Tid:
17.30 - 19.30. Kostnad: 225:-. Föreningen bjuder från kl. 17.00 på
en enkel smörgås och dryck.
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Vernissage - 2019-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
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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
 
Fakta: G-salen, Arrheniuslaboratoriet. Tid: 17.30. Konsten kan ses
från kl. 17.00.
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Filma med mobilen – hur blir jag en bättre fotograf?
I denna aktivitet lär vi ut enkla tips på hur du kan bli bättre på att
dokumentera med mobilen. Det gäller allt från att planera vad du vill
lägga fokus på till hur du praktiskt går till väga. Men också bildmotiv,
vinklar, ljud, ljusförhållanden, objektsplacering m.m. Vi kommer också
att ta upp hur du kan redigera i t.ex. IMovie. Lärare blir Roland
Fredriksson från Mediaproduktion på SU.
 
Anmäl till: Roland Fredriksson, rollefredriksson@gmail.com senast
den 8 april, varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Frescati Hagväg 8, sal U11. Tid:
17.30 - 19.30. Kostnad: 50:- Föreningen ordnar från kl. 17.00 en
enkel smörgås och dryck.
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Konstresa i Roslagen
Denna dag viker vi åt konsten i vår norra länsdel. Vi tar bussen från
Cityterminalen och gör ett första stopp i Täby. Där hoppar konstnären
Karin Walde på för att berätta om sin utsmyckning av den nya
rondellen vid Roslags Näsby trafikplats, med idéer och motiv från
vikingatiden. Sedan bär det av till Norrtälje med besök på konsthallen
och Pythagoras, som är ett arbetslivsmuseum. Dagens nästa stopp blir
Grisslehamn/porten mot Åland. Här besöker vi tecknaren och
författaren Albert Engströms ateljé och museum. Däremellan blir det
tid för både lunch och fika.
 
Anmäl till: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se senast den 6 mars,
varefter anmälan är bindande.
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Arkeologisk vandring från Slussen till Gamla stan
Följ med på en vandring i Slussenområdet och hör om de arkeologiska
utgrävningarna och platsens historia. Genom vår guide från
Medeltidsmuseet ser vi på ombyggnationen av Slussen som är
omfattande. Arbetet övervakas noga av arkeologer som gräver och
dokumenterar fynd. Vad har de hittat under de senaste årens
utgrävningar? Vilka fynd var så uppseendeväckande att delar av
Stockholms historia fick skrivas om? Vi avslutar vår vandring i
Svartbrödraklostrets källare i Gamla stan. Detta var från början ett
kloster som grundades 1336 när kung Magnus Eriksson skänkte en
tomt till dominikanerorden. Källaren är idag den enda synliga resten av
klostret, men i hela kvarteret runt omkring finns grundmurar och
källare från medeltiden.
 
Anmäl till: Eva Marklund, eva.marklund@socarb.su.se senast den 25
maj, varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Samlingsplats meddelas senare.
Tid: 17.00 - 18.30. Kostnad: 250:-
 

mailto:eva.lundin@specped.su.se
mailto:eva.lundin@specped.su.se
mailto:rollefredriksson@gmail.com
mailto:eva.lundin@specped.su.se
mailto:eva.marklund@socarb.su.se


 

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

http://www.su.se/konstforeningen
http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1196&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

