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Höstens aktiviteter!
Business as usual eller unusual?
 
Konstföreningen liksom universitetet i stort har under kort tid fått ställa om från
fysisk till digital dialog. Precis när vi skulle anordna vår årliga vernissage av inköpt
konst och vårt årsmöte blev vi tvungna att tänka om. Det blev inspelning via Zoom
och uppspelning via YouTube. Men vi klarade det. Tack alla ni medlemmar som
gjort detta möjligt och tack för alla uppmuntrande mejl. Det värmde.
 
Under hösten planerar vi våra aktiviteter utifrån två scenarier, fysisk och digital. Vi
rättar oss också efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger om
samlingar i mindre grupper. Om inte läget skulle förändras. Följ därför regelbundet
våra uppdatering på vår webbplats: www.su.se/konstforeningen
 
Väl mött!
Eva Lundin, ordförande
 

EUROPEAN ACADEMIC HERITAGE DAY

Den 18 november uppmärksammar konstföreningen den europeiska kulturarvsdagen,
då universitet runt om i Europa visar upp sina samlingar för både anställda och
allmänheten. Detta är det nionde året i rad som denna aktivitet tar sin form.
https://www.universeum-network.eu/european-academic-heritage-day/

Dagen ska rikta fokus på universitetens vetenskaps- och bildningshistoria och dess
kulturella identitet. För oss blir det från Stockholms högskolas tillblivelse till dagens
Stockholms universitet.

Vad finns det för akademiska kulturarv på SU?
 
På universitet finns olika samlingar som kan räknas in som vårt kollektiva
universitetsminne, vårt kulturarv. Dessa finns inom ett brett fält av områden och
discipliner. Många av dem har förvärvats genom donationer men även inom ramen för
vetenskapliga projekt och för att tjäna som en del i ämnesundervisningen.

Våra akademiska samlingar

Bergianska trädgårdens samlingar
Boksamling vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik
Institutionen för Naturgeografi och Geokronologiska museets samling
Latinamerikabibliotekets bok- och tidskriftssamling
Numismatiska forskningsgruppens myntsamling
Osteoarkeologiska forskningslaboratoriets samlingar

Sektionen för modevetenskap och dess samlingar
Stockholms universitets konstsamlingar och Spökslottet
Studiesamling vid Institutionen för biologisk grundutbildning
Universitetsbiblioteks specialsamlingar
Växthussamling vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Zoologiska institutionens studiesamling

HÖSTPROGRAM

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. Ordinarie regler: 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.

http://su.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1196&e=[email]&r=[field1]&h=12EE8645436F1C7018E58A39531385FF
https://www.su.se/medarbetare/anst%C3%A4lld/n%C3%A4tverk-f%C3%B6reningar/konstf%C3%B6reningen
https://www.universeum-network.eu/european-academic-heritage-day/
http://www.bergianska.se/samlingar
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/institutionen-f%C3%B6r-de-humanistiska-och-samh%C3%A4llsvetenskapliga-%C3%A4mnenas-didaktik-hsd-s-boksamling-1.456506
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/institutionen-f%C3%B6r-naturgeografi-och-geokronologiska-museets-samling-1.456509
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/latinamerikabibliotekets-bok-och-tidskriftssamling-1.456512
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/numismatiska-forskningsgruppens-myntsamling-1.456503
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/osteoarkeologiska-forskningslaboratoriets-ofl-samlingar-1.465186/djurbenfynd-1.465202
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/sektionen-f%C3%B6r-modevetenskap-och-dess-samlingar-1.456511
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/stockholms-universitets-konstsamlingar-1.456510
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/institutionen-f%C3%B6r-biologisk-grundutbildning-big-och-dess-samling-1.456507
https://www.su.se/biblioteket/l%C3%A5na/specialsamlingar/rariteter-och-kartmaterial-1.257884?cache=%2Fstudy-information%2Fstud1ff8ent-and-teac
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/v%C3%A4xthussamlingen-p%C3%A5-stockholms-universitet-1.499003
https://www.su.se/om-oss/universitetsomr%C3%A5det/kultur/zoologiska-institutionens-studiesamling-1.456513


 
Extra ordinära regler under Covid-19:Konstföreningen följer Folkhälso-
myndighetens riktlinjer och samlar bara mindre grupper till våra aktiviteter under
hösten, och med god social distansering. Vi följer också noga vad som händer och
satsar i höst på att erbjuda aktiviteter både utomhus och inomhus. Om läget ändras
ställer vi in våra aktiviteter och ger full återbetalning.

 

26
 

AUG

 

Arkeologisk vandring runt Slussen
Vårens visning av de arkeologiska utgrävningarna vid Slussen fick
ställas in, men nu gör vi ett nytt försök i slutet av augusti.
 
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?
 
Anmäl till: Eva Marklund, eva.marklund@socarb.su.se senast den 10
augusti. Betala inte förrän du fått en bekräftelse på din anmälan.
Fakta: Vi samlas vid Stadsmuseets grindar. Tid: 17.00 - 18.30.
Kostnad: 250:-  Max: 15 personer. 
 
(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med
covid-19). 
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SEP

 

Lena Cronqvist på Waldemarsudde 
Konstföreningen tar med er på en guidad visning på Lena Cronqvist-
utställningen. En utställning som sammanfattar hela hennes karriär
och där konstnären själva är curator för utställningen. Ur museets
egen beskrivning av utställningen: "Med en karriär som sträcker sig
över närmare 60 år har etablerat sig som en av Sveriges mest
uppmärksammade konstnärer. Hennes konstnärliga produktion är
starkt personlig men också allmängiltig, inkluderande och universell.
Ofta berörs existentiella teman som kärlek, barndom, moderskap,
ensamhet och död. I utställningen ingår verk från 1960-talet fram till
idag, i form av måleri, grafik, teckningskonst, skulptur och textila
verk" https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/utstallning
/2020/lena-cronqvist/  
 
Anmäl till: Eva Dahlbäck, eva.dahlback@gmail.com senast den 2
september, varefter anmälan är bindande. Betala inte förrän du fått en
bekräftelse på din anmälan. Fakta: Waldemarsudde, Djurgården. Tid:
17.00 - 18.00. Kostnad: 280:- 

(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med
covid-19). 
 

 

22-23
 

OKT

 

Konstföreningens Höstsalongen
Välkommen att dela med dig av ditt konstnärliga skapande vid
konstföreningens Höstsalong. Nu har du som anställd vid universitetet
en möjlighet att visa upp den konst som du själv har producerat. Alla
medarbetare vid universitetet kan delta. Vernissagen äger rum i
Mezzaninen den 22 oktober med start kl. 11.00.

Efter förra årets succé utökar vi nu visningen av konsten till två
dagar: 
 
* den 22/10 kl. 11.00 - 14.00 och kl. 16.00 -18.00 (Mingel)
* den 23/10 kl. 11.00 – 14.00

(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med
covid-19)

Anmälan för utställare: https://form.jotform.com/201344507965962
(senast den 30 augusti)

Vid frågor kontakta arbetsgruppen för Höstsalongen genom
ingrid.tinglof@socarb.su.se 
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NOV  

European Academic Heritage Day - Visning av Spökslottet
Den akademiska kulturarvsdagen följer vi upp med ett besök på
Spökslottet. Guide blir konstintendent Camilla Hjelm.

Anmäl till: Eva Lundin, eva.lundin@specped.su.se senast den 11
november. Betala inte förrän du fått en bekräftelse på din anmälan.
Fakta: Drottninggatan 116, Stockholm. Samling 17.15. Tid: 17.30 -
18.30.

mailto:eva.marklund@socarb.su.se
https://www.waldemarsudde.se/utstallningar/utstallning/2020/lena-cronqvist/
mailto:eva.dahlback@gmail.com
https://form.jotform.com/201344507965962
mailto:ingrid.tinglof@socarb.su.se
mailto:eva.lundin@specped.su.se


Kostnad: 190:- Max: 15 personer.
 
(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med
covid-19)
 

 

1
 

DEC

 

Filma med mobilen – hur blir jag en bättre fotograf?
Vårens filmkurs fick ställas in, på grund av det rådande läget, men nu
gör vi ett nytt försök i december.
 
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 vår
styrelsemedlem Roland Fredriksson, tidigare mediaproducent vid
Mediaproduktion (SU).

Anmäl till: Roland Fredriksson, rolle.fredriksson@gmail.com senast
den 24 november. Betala inte förrän du fått en bekräftelse på din
anmälan. Fakta: Frescati Hagväg 8, sal U11. Tid: 17.00 - 19.00.
Kostnad: 50:- Föreningen bjuder på kaffe/te och en kaka. Max: 15
personer. 

(Med reservation för ändringar på grund av det rådande läget med
covid-19)
 

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

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

