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Postadress till Konstforum: c/o Vangbo, Gryningsvägen 6, 177 61 JÄRFÄLLA.
birgitta.vangbo@telia.com
M edlemsavgiften 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
M anusstopp för nästa medlemsblad: 1 okt
Nya medlemmar: Gunhild Svahn,
Cathrine Carlsson

KALENDER
2 sep – 8 okt - Järfällasalongen, Jakobsbergs
konsthall
17 sep – Konstföreläsning med Lena Lervik,
Katarina kyrka 13:00
22 sep – Järfällakonstnären Daniel Jafari har
vernissage kl. 17.00 på Galleri Bellman, Bellmansg.
9

Buss till och från flygplatsen
vid höstens resa
Nu närmar sig höstens resa till Umbrien och
Toscana med Kulturresor-Europa och vi hoppas
att alla som anmält sig har fått all information
som behövs.
Om man önskar åka med buss till och från
flyget så har Konstforums ordförande Erik
Andersson bokat en buss som vid avresan 26/9
avhämtar vid Ynglingavägen vid Jakobsbergs C
kl. 10:45 och sedan vid hemresan hämtar vid
Arlanda 3/10 efter landning kl. 12:05

Femte året i gröna paviljongen
Har Du besökt någon av utställningarna i ”Pigornas dass ” i
sommar? Då är Du en av cirka 1 000 besökare.
Paviljongen har blivit en trevlig träffpunkt i Görvälnsparken, då besökarna får tillfälle att se på bilder
och diskutera konst samt få information om Konstforum.
Tack till alla som har deltagit!
Marianne Lehnström och Birgitta Vangbo

23-24 sep Konstrundan, se insidan
26 sep – 3 okt - Resa Umbrien & Toscana.
Buss hämtar 10.45 vid Jakobsbergs C och även vid
Arlanda efter hemresan ca 12.00
27-29 okt – Utställning Rubinen i Jakobssalen, mer
info kommer.
Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2017

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

Om man vill åka med kostar detta 250 kr per
person! Beloppet insättes på Järfälla
Konstforums PG 360313-1
Märk betalningen med: TOSCANA
___________________________________

Föreläsning – Lena Lervik
Skulptören Lena Lervik håller konstföreläsning i
Katarina kyrka söndagen den 17 september kl
13. På plats finns våra medlemmar Marianne
Lehnström tel: 08580 370 45 och
Anita Lundgren tel:
070-769 72 57

Foto: Joana Öberg

_____________________________________

Succé på Nationaldagen
Konstlotteriet är alltid lika populärt och lockar många
besökare. Men höjdpunkten är ansiktsmålningen för barn.
Anita Lundgren och Roine Lovén hade fullt upp med att
måla svenska flaggan och även olika utländska flaggor på
barnens kinder.

Konstrunda Järfälla - 2017

Daniel Jafari – Galleri Bellman
Daniel Jafari är en Järfällakonstnär som
kommer att ställa ut sina konceptuella
konstfotografier på galleri Bellman i slutet av
september och har vernissage den 22.a
september klockan 17.
Han önskar alla medlemmar varmt välkomna att
besöka honom där.
Mer info finns på: www.galleribellman.se

Daniel Jafari

________________
Järfällasalongen pågår just nu
Järfällasalongen pågår just nu i Jakobsbergs
Konsthall. Vernissage var lördagen den 2
september klockan 12-15. En traditionellt
återkommande jurybedömd salong för
konstnärligt verksamma Järfällabor.
Utställningen pågår till och med söndagen den 8
oktober.
___________________________________

Facebook
Psst! Nu finns Järfälla Konstforum på Facebook!
Gå gärna in och gilla vår sida.
______________________________________

DÖDSDANSEN – TEATER
Missa inte chansen
att se Teodoks
föreställning
Dödsdansen ute vid
Görväln. Så här
skriver Olle
Månsson vid Ensemblen: ”Nu har vi genomfört två
bejublade föreställningar. Vi är förstås glada för
gensvaret och satsar nu inför morgondagens kl. 19. Det
finns en, säger en, plats kvar till den. Så, om du bokar
genast... Vi ser hur de kommande föreställningarna börjar
fyllas på. Så vi vill bara påminna dig om att ifall du inte vill
missa denna begivenhet, så ska du
besöka www.kulturbiljetter.se rätt snart. Vi utlovar en
underhållande och tänkvärd version av detta
strindbergska ödesdrama.
Så - välkommen ut till oss i Raststugan vid Görvälns slott!”
FÖRESTÄLLNINGAR
lör 26 aug kl 1 6.00
sön 27 aug kl 1 6.00
ons 30 aug kl 1 9.00
lör 2 sep kl 1 6.00
sön 3 sep kl 1 6.00
ons 6 sep kl 1 9.00
lör 9 sep kl 1 6.00
sön 1 0 sep kl 1 6.00
lör 1 6 sep kl 1 6.00
sön 1 7 sep kl 1 6.00

_______________________________

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.

