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            Vårens aktiviteter går i skulpturens tecken. Välkommen! 
 

 
 
 

Ateljébesök hos Lena Lervik den 26 januari kl.18.00 
Kostnad 140kr, icke medlem160. Gamla Lundagatan 21. T-bana Mariatorget, uppgång 
Torkel Knutssonsgatan, gå fram till Bastubron, sedan G:a Lundagatan till kulturhusen på 
höjden.  
Lena Lervik är utbildad skulptör såväl vid École des Beaux Arts i Genève, som vid 
Konstfack i Stockholm. Skulptur och grafik studerade hon vid Konsthögskolan i 
Stockholm. Genom åren har det blivit ett antal madonnabilder, och flera av hennes 
skulpturer gestaltar också mytologiska mödrar, fruktbarhet och moderskap. Förutom i 
traditionella material, som terracotta och brons, har hon gjort ett antal kvinno-
skulpturer i gräs och torv. Anmäl dig senast den 12 jan till 
madelene.petersson@hotmail.com  alt. tel 0705-599 287 end. mellan kl.18-19 . 
 
Årets Medlemsutställning   
Lördag – söndag  18–19 februari   
 
Vår populära medlemsutställning har för många  
blivit en av vårens höjdpunkter. Förbered dig  
på en ovanligt trevlig dag i konstens tecken.  
Som vanligt är du som utövar konst välkommen 
att ställa ut. Infoblad till utställarna skickas ut  
separat. Anmäl ditt intresse till Anders Stjernfeldt    
mellan 20 jan – 3 febr på tel. 070-566 3935  
alt. 776 07 34  
Utställningen är öppen lö 11-16 och sö 11- 15. 
Tag med vänner och bekanta och besök oss i Vendelsö bygdegård. Kaffe med 
hembakat bröd, som vanligt till självkostnadspris. Välkommen! 
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Kallelse till årsmöte torsdag den 16 mars 2017 kl.18.00 
 
OBS! NY LOKAL i år är TALLHÖJDEN, RUNSTENSVÄGEN 9.  
GÅ IN FRÅN GÅRDEN SÅ KOMMER DU RAKT IN I FOAJEN DÄR KONSTEN ÄR 
UTSTÄLLD. P-platser finns på norra sidan om centrum. Gratis 3 tim med P-skiva. 
Årsmötet äger rum i TALLHÖJDEN den 16 mars kl 18.00. Motioner skall lämnas till 
styrelsen senast den 15 februari, adress se nedan. I kvällens konstlotteri deltar alla 
medlemmar, som betalat avgiften för 2016. Kan du inte närvara på mötet bör du 
skriva en fullmakt. Bra att ha om du skulle vinna. Blankett finns på föreningens 
hemsida. Du som är närvarande deltar i dragningen av närvarovinsterna. Alla  
konstverk finns utställda i TALLHÖJDENS foajé från kl 17.00.  
Vi bjuder på något att dricka med tilltugg. Varmt välkommen!  
 
 
Skulpturvandring i Västertorp den 22 april kl. 14.00 
Samling vid skulpturen ”Gubben med geten” T-Västertorp (utgång Västertorpstorget)  
Kostnad140 kr, icke medlemmar 160. 
 
Västertorp blev startpunkten för modern konst i bostadsmiljö. Vid invigningen, för 
drygt 50 år sedan, möttes publiken av för den tiden, många nyskapande skulpturer.  
I dag finns det mycket konst i Västertorp. Förutom den stora skulpturparken, där vi 
hittar verk av bl.a. Eric Grate, Liss Eriksson, Arne Jones och Henry Moore, finns 
utsmyckningar i skolor, T-banestationer och på husfasader. 
Konstpromenaden tar ca 1 tim och avslutas nära Hägerstensåsens T-banestation. 
Anmäl dig till annika.cecilia.ekelund@bredband.net alt. tel 070-362 2223  
senast den 7 april.       
 
    
Marabouparken den 17 maj kl.18.00   
Löfströms allé 7-9, Sundbyberg Kostnad 140 kr, icke medlemmar 160.  
 
I arton år, mellan 1937 och 1955, arbetade landskapsarkitekt Sven Hermelin med att 
färdigställa Marabouparken. Tanken bakom parken var att naturen, arkitekturen och 
konsten skulle hjälpa till att motverka industrialiseringens negativa effekter. I parken 
finns skulpturer av bl.a. storheter som Bror Hjort, Arvid Knöppel och Lennart Rodhe. 
Vi börjar med en guidad visning av parken, ca 1 tim. Därefter finns möjlighet att, utan 
kostnad besöka Konsthallen på området, och se MAY OPEN som är ett 
evenemangsprogram med olika aktiviteter samt en utställning med Livstycket. Här 
finns även ett särskilt rum med utställning av Hilding Linnqvist.  
Anmäl dig till ingegerdjonsson3@gmail.com alt. tel. 070-593 7412 senast den 3 maj. 
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Vårens konstfilmer på Kulturhuset   
31 jan, 28 mars, 25 april kl 18.30 OBS!    
Plats: Haninge Kulturhus. Fri entré. Ingen föranmälan.   
 
31 jan  Målaren från Bishop Hill, en film av Göran Gunér  30 min  
En film om en svensk utopi på prärien och dess skildrare, konstnären Olof Krans. 
1846 gav sig över tusen svenska bönder av från hemlandet för att försöka finna en 
bättre tillvaro på andra sidan havet. De följde sin profet, bonden Erik Jansson, till sitt 
nya hem på prärien. Historien om Bishop Hill är dramatisk – efter bara några år hade 
profeten mördats och senare drabbades hela kolonin av en förgörande söndring.  
Efter filmen bjuder vi på kaffe i foajén, där vi fortsätter samvaron med att diskutera 
filmen.  
 
28 mars  Artityd   60 min 
I nära och nyfikna porträtt får vi följa två samtida konstnärer i deras vardag, och 
under deras konstnärliga arbete. Det blir en aktuell och angelägen resa genom 
dagens samhälle, när konstnärerna undersöker sin samtid. Konstens visuella 
gestaltning väcker tankar om skapande och kommunikation. Möt en dynamisk 
konstscen som överraskar, utmanar och inspirerar! Gratis kaffe o kaka efter filmen. 
 
25 april Bilden finns under ytan, en film av Lars Westman  55 min 
Under tio år följde Lars Westman bildhuggaren Lennart Rodhe i hans arbete, att ur 
ett material beskriva processen fram till det färdiga uttrycket. Bland annat möter vi 
Rodhe på Gerleborgsskolan, där han lär ut sin teknik, hämtad ur lång erfarenhet, till 
en ny generation konstnärer. Gratis kaffe o kaka efter filmen. 
 
 

 
Berätta gärna för dina vänner och bekanta att de fem första nya 
medlemmarna 2017 får en present. 
                            
Alla konstföreningens medlemmar får 15% rabatt på glas och inramning 
hos Ram&Reklammakarna på Bragevägen 15 i Handen tel 777 70 01. 

Besök hos Lena Lervik    Medlemsutställning       Årsmöte i Tallhöjden        
26 jan kl 18.00     18-19 febr                        16 mars kl 18.00  
                                                           
Skulpturpromenad Besök Marabouparken      Filmkvällar                     
22 april kl 14.00 17 maj kl 18.00       31 jan, 28 mars, 25 april  
                                                            kl 18.30 OBS!      


