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Österhaninge Konstförening är en allmän konstförening, öppen för alla som är 
intresserade av konst och kultur. Vi sprider kunskap, köper konst och arbetar för att 
främja kulturen i Haninge. 
 
 

Heldagsutflykt till Bror Hjorts hus i Uppsala 22 sept 2016   
Norbyvägen 26 Uppsala Kostnad 200 kr, icke medlemmar 230. 
 
Bror Hjort (1894-1968) är en Sveriges mest kända     
målare och skulptörer. Under de sista 30 åren av sitt 
liv arbetade och bodde han i huset i Uppsala. I dag är 
huset ett museum med en stor samling målningar, 
skulpturer, reliefer och teckningar som ger en unik bild 
av ett spännande och rikt konstnärskap. Få konstnärs- 
hem är så orörda och autentiska som Bror Hjorts hus. 
Gemensam buss avgår från Handens centrum kl 9.00.  
Vi är tillbaka vid 16-17-tiden beroende på trafikläget.   
Anmäl dig till beersson48@hotmail.com eller  
tel 070 307 33 44 senast den 1 september. 
 
 
 
Anders Hansers kulturbiograf 26 okt kl.18.00 
Kommendörsgatan 28 Kostnad 140 kr, icke medlemmar 160. 
 
Äntligen skall vi nu göra ett besök i den prisbelönta fotografen Anders Hansers 
kulturbiograf. Med 30 år i branschen och 300 produktioner bakom sig är han unik. 
Han har gjort filmer om musik, om konst och lyrik och om Sverige och världen. Några 
exempel är filmer som Från ABBA till Mamma Mia!, Dalhalla – Historien om ett 
kalkbrott, filmer om Karlfeldt, Strindberg, Bruno Liljefors, Peter Dahl m.fl. På 
hemsidan www.hanser.se kan du bekanta dig med fler filmer han har producerat.  
Under vår kväll i den lilla biografen kommer vi att titta på två av hans filmer:  
 
Anders bror min – Mejt, syster till Zorn berättar via dagböcker både fängslande och 
humoristiskt om sin bror och om livet.   
 
Julia Beck - Svunna minnen (1853-1935) Hon är en svensk helt bortglömd men 
makalös konstnär i Frankrike.   
I pausen svalkar vi oss med något att dricka och lite tilltugg. 
Anmäl dig till annika.cecilia.ekelund@bredband.net eller på tel.070-362 22 23 senast 
den 14 oktober.      
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Ateljéhuset Glasbruksgatan 14 nov kl.18.00 
Glasbruksgatan 25 Kostnad 140 kr, icke medlemmar 160. 
 
Ovanför Katarinavägen står det kvar, det stora gula stenhuset som en gång varit 
både arbetsinrättning och ungkarlshotell. 1975 förvandlades huset till 
konstnärsateljéer. I dag finns här 31 ateljéer och lika många konstnärer.  
Huset har, som man kan ana, en både lång och spännande historia. Den får vi 
berättad för oss när vi anländer. Många av konstnärerna finns naturligtvis på plats i 
sina ateljéer under kvällen och vi har möjlighet att besöka så många vi orkar och 
hinner med. Kanske hittar vi något att köpa in till kommande årsmöte.  
Lite förtäring i form av något att dricka med tilltugg serveras under kvällen. 
Anmäl dig till margarethawestman@bredband.net eller tel. 0722-052 373  
senast den 31 oktober. 
 
 
 

Höstens konstfilmer på Kulturhuset  
13 sept, 11 okt, 15 nov kl 18.30 OBS!    
 Plats: Haninge Kulturhus. Fri entré. Ingen föranmälan.  
 
 
13 sept  På den yttersta dagen skall älgarna se in i tomma hus  
60 min   
Den här filmen gjordes innan Lars Lerins namn och bilder fanns på allas näthinnor. 
Nu ser vi honom där han uttrycker sig så här: ” Det finns inte mycket utrymme kvar 
för måleriet. Det som uppmärksammas är ju installationer och performances. Men för 
mig är det måleriet jag är intresserad av. Jag struntar i om jag arbetar på ett 
sidospår.” Ta chansen och se och lyssna på den Lars Lerin som fanns före 
Sandgrund och giftermålet. 
 
 
11 okt  Motståndare till längtan    
58 min 
I detta närgångna porträtt följer vi fotopionjären Marianne Greenwodds livsresa 
bakom och framför kameran. Från konststudier i Stockholm till Antibes och 
konstmuseer på 50-talet och vidare till New York och exotiska djungler världen över. 
Marianne Greenwodd var en av de få kvinnor ur sin generation som satsade allt på 
drömmen. Under flera decennier var hon verksam som levnadskonstnär, fotograf och 
författare. 
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15 nov  Ögonblick vid stranden    
88 min  
Strandängarna vid Gotlands sydöstra kust är konstnären Lars Jonssons arbetsfält 
sedan mer än 25 år. Här lever han med sin familj och här försöker han att på duk 
fånga varje skiftning i landskapet och gränslandet mellan jord och hav. Han är en av 
våra mest framstående fågelmålare och filmen följer honom från senvinter till höst. 
Fotograf är Rainer Hartleb som tidigare filmat barnen från Jordbro med en så varm 
känsla.  
 

 
 
Håll dig uppdaterad!  
Gå gärna in på föreningens hemsida lite då och då. Det kan hända att 
det dyker upp nya erbjudanden som du inte vill missa.  
 
Alla konstföreningens medlemmar får 15% rabatt på glas och inramning 
hos Ram&Reklammakarna på Bragevägen 15 i Handen tel 777 70 01. 
 
 
   

  Bror Hjorts hus          Anders Hanser    Ateljehuset Glasbruksgatan 
  22 sept kl 9.00-16.00   26 okt kl 18.00      14 nov kl 18.00                                   
                         
  Filmkvällar  kl 18.30 OBS!                   
 13 sept, 11 okt, 15 nov  
                                                       


