Järfälla Konstforum

JÄRFÄLLA KONSTFORUM
ADRESSER OCH KONTAKTER
Konstforums lokaler - utställningshall och ateljé – finns
i Jakobssalen på baksidan av Kommunhuset,
Jakobsbergs centrum (bredvid Allmogeplatsen)
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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 2018:

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
Per Sundström, kassör 0707-22 25 75
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 Vi söker en grupp som kan
ta på sig detta, vänligen kontakta styrelsen.
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: 10 jun
Nya medlemmar: Ashna Dawlat, Jian Reza

Idésprutarträff i Jakobssalen

KALENDER
10 maj – Vernissage ateljé över sjön
16 maj – inlämning Vårsalongen 17-19
19-27 maj – Vårsalongen. Vernissage 19 maj kl.
12.00
31 maj – Torsdagsträff kl. 19.00 ”Brainstorming”
1-3 juni Jian Reza utställning
11 jun – Kl. 11 Bara Vara vid Gärväln
18 jun – Kl. 11 Bara Vara vid Görväln
22-23 sep Konstrunda Järfälla ställer ut i
Jakobssalen
11-18 okt Resa till Andalusien
Har ni något på gång? Tveka inte att skicka in
detta till fredrik.forslind@hotmail.com så tar vi
med det i bladet.

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!

Välkommen

på första

brainstormingen/idésprutarträffen i Jakobssalen –
torsdagen 31/5 kl. 19:00
Vi träffas under lättsamma former och bollar idéer
och tankar om verksamheten, aktiviteter, utflykter,
resor, utställningar med mera.

Kom som du är!
Vi bjuder på fika!
Anmälan till Anita Lundgren senast 29/5
Sms:a eller ring på 070-7697257

Fiffigt knep
för att
hänga upp
tavlor i
Jakobssalen
– en
tennisboll
Här bjuder vi på
en bild från en av
föregående månads
utställningar där
man på ett
effektfullt sätt
hade fäst
konstverk i taket
genom att använda
en tennisboll med ett snöre runt, som man lyckats kasta
upp! Alla knep är bra när stegen inte räcker till!
Tack alla utställare för att ni fyller vår sal med fin konst!

Hälsningar från Anita och Styrelsen
______________________________________

Glöm inte betala
medlemsavgift för 2018!
Betalas till plusgiro
360313-1.
Årsavgiften är 250
kr, 200 för
familjemedlem,
100 kr för ungdom

Inköp högtalare och mikrofon
Under årsmötet blev vi än en
gång varse att det inte
räcker att enbart tala utan
förstärkning då många
medlemmar har svårt att
höra vad som sägs och
bestäms på mötet. Därför
har styrelsen nu köpt in ett
enklare högtalarsystem med en mikrofon som vi kan
använda på alla kommande träffar (kan även användas på
utställningar)
Vi hoppas på så sätt att slippa gå på den talkurs med
talpedagog vilken föreslogs för styrelsen av en
årsmötesdeltagare.

Tips på utställningar!
Höstens resa
– Andalusiens smultronställen
11-18 oktober
Vi kan med glädje meddela att ett stort antal
personer anmält sig till resan och att den
kommer att bli av i oktober. Vi återkommer med
mer info när det närmar sig!

Har du inte fått något bekräftelsesvar från
Fredrik Forslind när du skickade din anmälan, vänligen kontakta honom på 0730878014
eller e-post: fredrik.forslind@hotmail.com
______________________________________________________________________________________

Ateljé Över Sjön
Konstutställning
Vernissage torsdag 10 maj kl 11-15
Öppet to 10 – sö 13 maj kl 11 -15 och 19 –21 maj kl 11-15
Margareta Wahlén, Lena Fleck och Märtha Hoflin visar sina
alster.
Ateljé Över Sjön ligger vid Översjön på Järvafältet,
infart Granskog från gamla Enköpingsvägen mellan
Jakobsberg och Kallhäll.
800 m från parkeringen till Översjön.
Vid t-korset ta till vänster så finns vi i hus nr 9. Välkommen!

Måla, måla… fota eller ”bara vara”…
Det har blivit en tradition att träffas i den
lummiga parken kring Görväln.
Ta med en fikakorg så träffas vi utanför
Görväln slott måndagar den 11 juni och 18
juni kl 11.00.
Kontaktperson: Birgitta Vangbo. Epost birgitta.vangbo@telia.com
Tel: 0703206505
(Vid regn utgår aktiviteten)

Vårsalongen 2018 Påminnelse

Onsdag den 16 maj kl 17-19 är det dags
att lämna in verk till Vårsalongen i
Jakobssalen i Jakobsberg.
Utställningen pågår från 19 maj t.o.m 27
maj.
Lämna minst två och högst tre verk, inget
äldre än fem år. Alla tekniker är
välkomna. (Verk som ska hängas på
väggen måste vara försedda med
upphängningsanordning. Uppge
kontaktuppgifter, teknik, titel, pris på
verket)
Deltagaravgift 50 kronor. Anteckna dig
för ett vaktpass! Vernissage/öppning
lördag den 19 maj kl 12-16.
Öppet lördagar och söndagar kl 12-16.
Sista utställningsdag söndagen den 27
maj. Avhämtning av verk sker efter 16
sista utställningsdagen.
__________________________________

Ännu en skylt
till Jakobssalens
(inner)dörr!
Tack vare
marknadsföringsansvarige
Jan Hjort så har
Jakobssalen fått
ytterligare en fin skylt på
dörren. Denna gång på
insidan så att man även
ser vilka som huserar i lokalen när dörren står
uppställd under utställningar och liknande! Tack
Jan!

Liljevalchs - Lars Lerin
18 maj–9 september.
I maj intar Lars Lerin Liljevalchs alla salar med
hundratalet verk i en större tematisk
retrospektiv.

Thielska galleriet - När Japan
kom till Värmland. Japonism hos
Rackstadkonstnärerna 1880–
1920

17 februari–3 juni.
Utställningen berättar om den japanska estetikens
betydelse för det svenska sekelskiftets konstliv
med fokus på Rackstadgruppen. Runt sjön Racken i
Värmland arbetade konstnärer och hantverkare
med olika konstarter där influenser från svensk,
europeisk och japansk konst korsades. I
utställningen visas målningar, träsnitt, keramik,
textil och metallarbeten av konstnärer som Gustaf
och Maja Fjæstad, Hilma Persson-Hjelm, Bror
Lindh och Björn Ahlgrensson tillsammans
med japanska träsnitt och föremål som lånats in av
Östasiatiska museet och Etnografiska museet.
______________________________________

