31 januari 2019

VÄLKOMMEN TILL VÅRENS EVENEMANG 2019!
Onsdag 6 mars kl 17:15
Dansk guldålder - Nationalmuseum
Det allra bästa av danskt måleri från 1800 till 1864. Bilderna med
knivskarpa detaljer, verklighetsnära motiv och drömska
undertoner tar oss med på en tidsresa till dåtidens miljöer och
människor. Många känner till det så kallade Skagenmåleriet från
senare delen av 1800-talet. Men utöver detta är den konst som
format bilden av Danmark förvånansvärt okänd i Sverige. Avgift:
170 kr (Om det blir minst 16 deltagare blir priset 150 kr).
Anmälan: senast 20 feb till Annea Nordqvist;
annea.nordqvist@gmail.com eller tel 073-5410387.

Torsdag 4 april kl 17:10
Grez-sur-Loing – Konst och relationer,
Waldemarsudde
Grez-sur-Loing är en mytomspunnen konstnärsby i svensk
konsthistoria som i denna utställning för första gången
presenteras som en internationell konstnärskoloni med i
synnerhet skandinaviska och anglosaxiska konstnärer, författare
och musiker. I Grez uppstod på det sena 1800-talet olika
relationer och samband mellan konstnärerna och de fascinerande
verk som de skapade. Utställningen visar över 80 konstverk av
såväl kända som mer okända konstnärer, som bl.a. Karin och
Carl Larsson och August Strindberg men också av William Blair
Bruce, Kanadas mest kända impressionist och av dennes svenska
hustru, skulptören Carolina Benedicks. Avgift: 150 kr.
Anmälan: senast den 25 mars till Anna Fröberg,
anna.froberg@telia.com eller tel 073-3896121.

Onsdag 17 april kl 16:50
Postal art – Postmuseum, Lilla Nygatan
Vad händer när ett sjuttiotal kreativa människor inspireras av
museets samlingar och omtolkar dem till något nytt?
Under hösten 2018 har Gerlesborgsskolans andraårselever arbetat
med temat post/brev/paket/kommunikation. De har besökt
museet för inspiration och sedan arbetat vidare på temat i skolan.
Avgift: 70 kr. Anmälan: senast 12 apr till Sicco Scheen;
sws@telia.com eller tel 070-9804853.

Torsdag 25 april kl 16:30 (Observera tiden!)
Årsmöte, Arken, Solna
Årsmötet hålls på Huvudkontoret, Arken. Lokal: Rom, plan 6.
Som vanligt blir det årsmötesförhandlingar. Dessutom kommer
ett grafiskt blad att lottas ut bland de närvarande. Vill du ha
lättare förtäring till självkostnadspris måste du föranmäla dig
senast den 22 april till kent.fr@telia.com eller tel: 072-7407288.

Onsdag 8 maj kl 16:30 (Observera tiden!)
Vårutställning, Arken, Solna
Vårens utställning med utlottning av konst och ett intressant
föredrag. Vi samlas i Storvreta på plan 8 där utställningen pågår
t o m den 4 juni. Föranmälan behövs inte. Buss 507 går från Tbanestation Västra skogen 16:02 och 16:20.

Tisdag 14 maj kl 17:20
Tillbaka till paradiset – Expressionistiska mästerverk,
Millesgården INSTÄLLD PGA FÅ DELTAGARE
I utställningen presenteras expressionistiska mästerverk från två
samlingar i Schweiz och Tyskland. Dessa innehåller arbeten från
olika stadier av den expressionistiska konst som producerades i
Tyskland 1905-1938. Det är en stor utställning som visar både
måleri och grafik: ca 150 verk av bland annat Emil Nolde, Otto
Mueller och Max Pechstein. Avgift: 150 kr Anmälan: senast 2
maj till Sicco Scheen; sws@telia.com eller tel 070-9804853.

Onsdag 4 september kl 17:20
GAN:s sjömanskompositioner, Sven-Harrys,
Eastmansvägen 10
En utställning om Gösta Adrian-Nilsson där utgångspunkten är de
så kallade Stockholms-åren 1917-1919 och den numer
legendariska utställningen Sjömanskompositioner på Gummesons
i januari 1918. Avgift: 100 kr Anmälan: senast den 16 aug till
Kenth Franson, kent.fr@telia.com, eller tel 0727-407288.

