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Konstforums lokaler - utställningshall
och ateljé – finns i Jakobssalen på
baksidan av Kommunhuset, Jakobsbergs centrum (bredvid Allmogeplatsen)
Postadress till Konstforum: c/o Vangbo, Gryningsvägen 6, 177 61 JÄRFÄLLA.
birgitta.vangbo@telia.com
Medlemsavgiften betalas till Konstforum, plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr, 200 för
familjemedlem, 100 kr för ungdom

KONSTFORUMS STYRELSE 2016:

Erik Andersson, ordf, 08-580 349 71
Yvonne Dorné Dinnetz, 073-433 22 53
Fredrik Forslind, 073-087 80 14
Ewa Gustafsson Hållén, 073-6970 855
Stefan Svennerby, webmaster,08-580 117 42
Cecilia Tarras-Wahlberg, 08-583 533 67
Birgitta Vangbo, kassör, 08-580 370 68

KALENDER
19 feb – sista dagen för anmälan till Gröna
paviljongen, se innerbladet.
24 feb – Inlämning+uppackning till Loppis 13.00
25 feb – Loppis kl. 11.00- 15.00

UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE: (OBS!
gällde endast Gamla skolan,
utställningssamordnare för vår nya lokal är
inte fastställd ännu)
Margareta Wahlén, tel 580 128 12
maggan.wahlen@gmail.com
HEMSIDAN:
www.jarfallakonstforum.se
Webmaster: Stefan Svennerby, tel se ovan!
cstefansve@gmail.com
MEDLEMSBLADET
Fredrik Forslind (red) tel 0730878014.
fredrik.forslind@hotmail.com
Distributör: Gunilla Danielsson
tel 580 32741

Manusstopp för nästa medlemsblad:28 feb
Nya medlemmar: Gösta Lindunger, Kristina
Winander, Airi Kurikkala, Hans Holmberg,
Wolfgang Dietrich, Kerstin FrodenerAndersson

3-5 mars Fotoutställning Fotogruppen
17-19 mars Aurora – Falurött med mera
24-26 mars Mardigruppen utställning- Homage till
Anders

God fortsättning!
Julfesten som hölls torsdagen den 8 december i
Jakobssalen blev en lyckad tillställning där runt
50 personer deltog. Ett långbord dukades upp
med en angenäm samling läckerheter som hörde
julen till! Kvällen till ära hade vår kära
hedersmedlem Märta Pettersson vägarna förbi.
Under kvällen fick vi se en film som Lars-Erik
Larsson hade filmat från rivningen av gamla
skolan. Dessutom fick vi även glatt besök av
Jultomten som bankade på dörren och kom med
bud från vår omvärld, samt en liten julklapp till
oss alla!
Tack för detta år, vi hoppas att ni alla har haft
en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Utställning i centrumgallerian
Hoppas att många av er hunnit att besöka
Jakobsbergs Centrum och beskådat bl.a. Edita
Rydhags skulpturer (verket heter ”På väg”) som
tidigare var utställda i en monter i gallerian i
närheten av pyramidtorget – utställningen i
gallerian heter ”Made in Järfälla” och är en del av
projektet Kalejdohill.

27–31 mars Utställning, Årets Vinster
medlemslotteri, mer info kommer i nästa blad
31 mars – Årsmöte, mer info kommer i nästa blad
6-9 april – Utställning Octopuss

Så här berättar om verket Edita på Kalejdohills
hemsida.

Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

”Jag vet inte vilka de är eller vart de är på väg.
Det är upp till betraktaren att addera sina
associationer. Jag tror exempelvis att barn
uppfattar dem helt annorlunda än vuxna. Allt jag
skapar har en tanke om livet på jorden. Men det är
upp till åskådaren att upptäcka eller tolka”

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFT FÖR 2017
Medlemsavgiften betalas till Konstforums
plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr,
200 för familjemedlem, 100 kr för ungdom
Ordförande Erik Andersson öppningstalar med
Märta Petersson vid sin sida.

Källargruppen byter namn till AURORA
Redan 1982 träffades Marianne Lehnström, Ingrid Rastedal, Roine Lovén och några andra
aktiva medlemmar i Järfälla Konstforum för att måla tillsammans i en källare. Via flera
andra lokaler, minnesvärd är Kallhälls gamla skola, har Källargruppen nu avancerat till
Järfälla kommunhus och passar då på att byta namn.
Vi kallar oss numera Aurora (morgonrodnad) eftersom vi länge har träffats på
söndagsmorgonen. Det passar oss bra att då måla några timmar tillsammans för att sedan
ha dagen fri för konstutställningar eller andra aktiviteter. Övriga medlemmar i gruppen är
Elisabeth Bürén, Gun Bäckman, Yvonne Dorné Dinnetz, Cecilia Helmersson, Marianne
Kneczke, Anita Lundgren och Maj-Britt Tiru.
____________________________________________________________________________

Gröna paviljongen – Sommaren 2017 –
ANMÄL DIG NU!
En fin tradition har skapats då tillfälle ges för
besökare på Görvälns Slott att se på bilder och samtala
om konst.

Historiskt konstnedslag - Draken
Ofelia

Bertil Nordahl på Järfällas
konsthall

De flesta av er känner säkert igen skulpturen
på bilden nedan. Det är draken Ofelia som
står utanför Fastebolskolan vid Viksjö sedan
1973.
Draken är en lekskulptur i glasfiberarmerad
plast av konstnären Knud Andersen (född
1922, död 1985)

Tips, just nu ställer konstnären Bertil
Nordahl ut sina fotografier i konsthallen i
Jakobsberg.
Från 21 jan fram till den 26 feb pågår
utställningen Återspeglingar

Andersen studerade vid den danska
konstakademien och vid Akademie der
Künste i Berlin.
I ett inslag i Järfälla Lokal-TV berättar
Birgitta Johansson kort om denna skulptur/
rutschkana. Bland annat får vi veta att draken
byggts om något på grund av EU-regler.
Svansen har förkortats och balkongen över
ena benet på draken har blivit mer skyddad.

_____________________________________

LOPPIS i JAKOBSSALEN!
Det kommer att anordnas Loppis den 25
februari kl.11.00 till 15.00

Medlemmar i Konstforum har även i sommar möjlighet att ställa ut ”i det gröna lusthuset”
på Görväln. Utställningen inleds i samband med nationaldagen den 6 juni och fortsätter t o
m augusti månad. Som tidigare börjar varje utställningsperiod på fredag och avslutas
torsdag. Utställningen är öppen kl 11-15 lördag och söndag, men den kan även vara öppen
fler dagar.

Inlämning och uppackning från kl.13.00 på
fredagen den 24 februari. De som vill hjälpa
till med något får gärna höra av sig till Lena
Berglund-Kuchler på tel.0736 198043.

Om du är intresserad av att ställa ut – ensam eller tillsammans med någon annan – sänd in
Din intresseanmälan så snart som möjligt och senast den 19 februari. Ange vilken teknik du
arbetar i och markera vilka veckoslut Du INTE kan ställa ut . Sedan kommer förslag till
utställningsplan att tas fram.

Vi tar emot de flesta prylar gärna
blomskott och hemlagat och hembakat.
Dock ej möbler och andra skrymmande
saker.

Sänd Din anmälan till Marianne Lehnström - e-mail: marianne.json@telia.com, tel: 08 – 580
370 45.

Välkomna!

Ofelia

