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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 2017:

Erik Andersson, ordf, 08-580 349 71
Fredrik Forslind, sekr. 0730-87 80 14
Anita Lundgren 070-7697257
Kristina Winander 076-3366814
Ewa Gustafsson Hållén, 073-6970 855
Stefan Svennerby, webmaster,08-580 117 42
Cecilia Tarras-Wahlberg, 08-583 533 67
(Birgitta Vangbo, adjungerad kassör, 08-580
370 68)
HUSVÄRD JAKOBSSALEN
Ann-Mari Lindvall tel: 0739-94 78 89
UTSTÄLLNINGSSAMORDNARE:
utställningssamordnare för vår nya lokal är
inte fastställd ännu
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:18 feb
Nya medlemmar: -

KALENDER
13-14, 20-21 jan – Utställning, 3 gånger Pamp
9-11 feb – Fotogruppen ställer ut
16 feb – inlämning loppis kl. 14-17
17 feb – Loppis kl. 11-15

Fem år med
konstforum på
Görväln
Utställningarna har sedan år 2012 ägt rum i
Gröna Paviljongen eller ”Pigornas dass”. 39
medlemmar från Konstforum har tagit
tillfället i akt att presentera sig själva och
sina konstverk.

18 feb – Sista dag för anmälan att ställa ut i Gröna
Paviljongen

Genom samarbete med Kulturnämnden och
Fastighetskontoret har föreningen fått
denna unika möjlighet.

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

Hur har denna aktivitet marknadsförts? Ja,
genom att kommunen i sin informationsfolder
presenterar utställningarna och att
Konstforum via sitt medlemsblad informerar
samt att man berättar om sina besök på
Görväln under sommaren.

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018

Medlemsavgiften betalas till Konstforums
plusgiro 360313-1. Årsavgiften är 250 kr,
200 för familjemedlem, 100 kr för ungdom

VI SÖKER UTSTÄLLARE!

Vill du eller din grupp ställa ut i Jakobssalen
framöver eller har ni vänner/bekanta som söker
utställningslokal!
Anmäl intresse till styrelsen redan idag för att ha
möjlighet att ställa ut under året!

Gröna Paviljongen har också blivit en trevlig
samlingspunkt för besökarna och för
medlemmar att diskutera konst. Parken kring
Görvälns slott lockar också till att se
skulpturerna som kommunen har köpt.
Det finns också många fina platser för en
kaffestund eller matsäckskorg.
Under de fem åren har över sex tusen
besökt Gröna Paviljongen.
Vill du ställa ut på Görväln under 2018?
Se nästa blad för mer information!

Julfesten
Även denna gång lyckades vi alla med konststycket
att få ihop ett riktigt smarrigt julbord i
Jakobsalen. Stort tack till Alla inblandade. Under
kvällen hade vi äran att få besök av en grupp
sångfåglar som sjöng vackra julmelodier och
skapade mysig stämning och dessutom kom ju
självaste Tomten förbi med sin julklappssäck och
gav oss varsin gåva! Med detta i ryggen ser vi
fram emot ett härligt 2018.

Vår kära tomte!

Uppdaterad hemsida
Vår webbmaster Stefan Svennerby låter hälsa att
hemsidan nyligen uppdaterats!
Gå gärna in och kika på den nya versionen på
adress: http://www.jarfallakonstforum.se

Utställning – ”3 GÅNGER PAMP”
Familjen Pamp
kommer att ställa ut i
Jakobssalen i
samband med Danielle
Pamps utställning i
Jakobsbergs konsthall
Vernissage för ”3 gånger
Pamp” kommer att hållas
den 13 jan kl. 15-19 vilket
är direkt efter Danielles
vernissage (som hålls kl.
12-15) vilket gör att alla gäster som önskar kan fortsätta direkt till Jakobssalen
på baksidan av kommunhuset. Utställningen pågår den 14,20,21 jan. kl 12-16.

Loppis
Den 17 feb kl. 11-15 är det dags för loppis
igen under ledning av vår eminenta
loppisgeneral Lena Berglund Kuchler. Du som
har saker att sälja vänligen kontakta/anmäl
dig till Lena på tel: 0736-19 80 43/08580 123 17. Gärna hembakat, blomskott,
marmelad, annat skojigt och trevligt etc. men
helst inga stora skrymmande föremål.
Inlämning sker i Jakobssalen fredag 16 feb
kl. 14-17. Lena behöver också hjälp under
dagen så vi hoppas att så många som möjligt
kan närvara!

Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande
och Mika Metso (S), ordförande i kultur-,
demokrati- och fritidsnämnden meddelade den 21
dec att det kommer betalas ut ett extra stöd till
föreningslivet på en miljon kronor. Det extra
stödet kommer att betalas ut proportionerligt till
samtliga kultur- och idrottsföreningar med
beviljat föreningsstöd av Järfälla kommun vid
årsskiftet. Kommunen vill stödja verksamhet som
bygger på ideellt engagemang som bidrar till att
öka livsglädjen för såväl unga som äldre
Järfällabor.
______________________________________

Funkismello
________________________________________

FOTOUTSTÄLLNING

Gröna Paviljongen sommaren 2018
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.
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 18 februari. Ange vilken teknik
du arbetar i och markera vilka veckoslut Du INTE kan ställa ut. Sedan kommer förslag till
utställningsplan att tas fram.
Sänd Din anmälan till Marianne Lehnström - e-mail: marianne.json@telia.com, tel: 08
– 580 370 45.

1 miljon mer till kultur-och
idrottsföreningarna i Järfälla

Fred 9 feb – sönd 11 feb
Fotogruppen i Järfälla Konstforum ställer ut
i Jakobssalen, Jakobsbergs Centrum.

Vernissage fredag 9 februari
kl 17-19.

Övriga dagar öppet kl. 12-16. VÄLKOMNA!
___________________________________

Utställningsgrupp sökes!
Vi söker fler personer som vill arbeta med
utställningarna i Järfälla Konstforum, tycker du
att det är kul med planering och samordning av
utställningar och hjälpa till med utformning av
utställningsrummet, tag kontakt med styrelsen
snarast!

Snart är det dags för årets Funkismello igen.
Järfällafinalen äger rum söndagen den 28 januari
2018 på Järfälla Kulturscen, Mälarvägen 2 i
Jakobsberg. Segrande bidrag går vidare till den
stora finalen på Cirkus på Djurgården den 16 april
2018. Funkisfestivalen är en musiktävling för
människor med funktionsnedsättning, som är
inskrivna under LSS och som är minst 15 år.

________________________
Få medlemsbladet via E-post
Snabbare,
säkrare,
billigare
och
mer
miljövänligt!
Styrelsen

uppmanar alla medlemmar
att om möjligt ta emot
medlemsbladet via e-post,
detta bl.a. på grund av de
distributionskostnader
som vi drabbas av via
PostNord.
Meddela
Fredrik
på
fredrik.forslind@hotmail.com Tel: 0730-87 80 14
om du vill ha bladet digitalt.
______________________________________

PS! Glöm inte att Järfälla konstforum
nufinns

på

Facebook

